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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                     
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Ταχ. Δ/νση     : Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος                                      

Ταχ. Κώδικας:14565       ΠΡΟΣ:Τον κ. Πρόεδρο της        

Πληροφορίες: Γεώργιος Ελεκίδης       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                      

Τηλέφωνο     :210 8004830                                         

FAX              :2106218202                                             

E-mail          :    
                                   

             
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.» 

ΣΧΕΤ:  1.Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010                 
2. Το άρθρο 65, παρ. 6  του Ν.3852/2010        
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)         
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)        
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)                    
6.  Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13                 
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας                     
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

   
 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΊΟΥ  
 
1. Το υπ. αριθμ. 16486/19 αίτημα του Μαμαλούγκα Κώστα που αφορά στην κοπή δέντρου, λόγο 

κινδύνου πυρκαγιάς κατά την θερινή περίοδο, βρισκόμενο στην οδό Ευτέρπης 10 , της Δ.Ε. 
Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, 
προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1) πεύκο ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων 
βρισκόμενο  επί της οδού Ευτέρπης και στο ρέμα απέναντι από την οικία της οδού Ευτέρπης 10, 
το οποίο χρίζει κοψίματος. (Αναμένεται έγκριση/απάντηση από το Δασονομείο). 

 
 
2. Το υπ. αριθμ. 16630/19 αίτημα του Δημήτριου Τριανταφύλλου που αφορά, στην κοπή πεύκου, 

στην οδό Πολυτεχνείου 51Γ  της Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 
15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό, ύψους 
περίπου δέκα (10) μέτρων, επί της οδού Πολυτεχνείου 51Γ , το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην 
κολώνα του γκαράζ και στον μαντρότοιχο της οικίας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί 
ρηγματώσεις στην μάντρα του.  

 
 
3. Το υπ. αριθμ. 18416/19 αίτημα του Βογιατζή Μηχαήλ που αφορά, στην ύπαρξη μεγάλου πεύκου, 

στην οδό Βρυούλων 23 της Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 
15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό, ύψους 
περίπου δέκα (10) μέτρων, επί της οδού Βρυούλων 23, το οποίο εμφανίζει κλίση και έχει 
μετακινηθεί από την αρχική του θέση. Επίσης συνιστά κίνδυνο διότι σε ένα από τα κλαδιά του έχει 
δεθεί με σκοινί το καλώδιο του ΟΤΕ με αποτέλεσμα αν πέσει το πεύκο να παρασύρει τις κολώνες 
του ΟΤΕ. 



 
 
4. Το με ημερ. 10/5/19 εισερχόμενο στο Δήμο Διονύσου mail της Δ.Ε. Κρυονερίου που αφορά, στην 

κοπή 2 πεύκων, στην οδό Ελάτης 15 της Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε 
στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02) πεύκα, ύψους 
περίπου οκτώ (8) μέτρων, επί της οδού Ελάτης 15, τα οποία είναι ξερά. 

 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
1. Το υπ. αριθμ. 40996/18 αίτημα του Ζμπλουχου Τρύφων που αφορά, στην ύπαρξη μεγάλου 

πεύκου, με κλίση που διέρχεται πάνω από την οικία του, στην οδό Καισαρείας 16 της Δ.Ε. Αγίου 
Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, 
προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων, επί της 
οδού Καισαρείας 16, το οποίο εμφανίζει κλίση πάνω από την οικία και έχουν δημιουργηθεί 
ρηγματώσεις στην μάντρα του. Επίσης το πεύκο καλύπτεται από κισσό και διέρχονται αυτού 
καλώδια ΔΕΗ, χωρίς όμως να εφάπτονται αυτού.   

 
 
 
2. Το υπ. αριθμ. 225724/19 αίτημα novoville που αφορά κλάδεμα 3 ευκαλύπτων, που έχουν 

μεγαλώσει, στην οδό Κορίνθου (απέναντι από το 23Α) της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν 
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για 
τρείς (03) ευκάλυπτους  χλωρούς, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων, επί της οδού Κορίνθου 
(απέναντι από το 23Α) , στα οποία έχει αυξηθεί το ύψος τους αρκετά.  

 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
 
1.  Το υπ. αριθμ. 227102/19 αίτημα novoville που αφορά, στο κλάδεμα/κόψιμο πεύκου, στην οδό 

Ζωοδόχου Πηγής 7-9 της Δ.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από 
την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό, ύψους περίπου εφτά (7) 
μέτρων, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 7-9, το οποίο εμφανίζει κλίση προς το δρόμο. 

 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 
 
1. Το υπ. αριθμ. 18128/19 αίτημα της Δ.Κ.Δροσιάς που αφορά, στη κοπή πεύκου, στην οδό Πευκών 

της Δ.Ε. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 16/05/2019 από την Υπηρεσία μας, 
προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, επί της 
οδού Πευκών, το οποίο χρίζει κοψίματος. 

 
 
2. Το υπ. αριθμ. 15320/19 αίτημα των Μαραγκού Σωτήρη και Ελένης, που αναφέρεται σε επικίνδυνο 

δέντρο επί πεζοδρομίου στην οδό Ήρας 13 της Δ.Ε. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που 
διενεργήθηκε στις 16/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο 
χλωρό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, επί της οδού Ήρας 13, το οποίο παρουσιάζει 
μικρή κλίση, έχει προσφάτως κλαδευτεί και δεν εμφανίζονται άλλες αλλοιώσεις στο χώρο πέριξ 
του κορμού του. 

 
 
 
 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
 
1. Το υπ. αριθμ. 18974/19 αίτημα του Ρουχίτσα Σπυρίδων που αφορά, στη κοπή δυο (2) πεύκων, 

στην οδό Αφισίας 9 της Δ.Ε. Σταμάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 16/05/2019 από 
την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02) πεύκα χλωρά, ύψους περίπου είκοσι (20) 
μέτρων, επί της οδού Αφισίας 9, χωρίς να παρουσιάζονται εμφανείς αλλοιώσεις στο χώρο πέριξ 
των κορμών, παρά μόνο στο ένα υπάρχει κενό στη μισή περίμετρο του δέντρου (περίπου ενός 
εκατοστού) που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη οφείλεται από την μετακίνηση του, λόγω των ανέμων. 

 
 

2.  Το υπ. αριθμ. 225813/19 αίτημα του κ.Καραγιάννη που αφορά, στη κοπή δυο (2) ξερών πεύκων, 
στην οδό Παπανικολή & Μικράς Ασίας της Δ.Ε. Δροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε 
στις 16/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02) πεύκα ξερά, ύψους 
περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, επί της οδού Παπανικολή & Μικράς Ασίας, το οποία χρίζουν 
κοψίματος. 

 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1. Το υπ. αριθμ. 28578/18 αίτημα της Ζουμπουνίδη Μαρίας που αφορά, την κοπή τεσσάρων (4) 

πεύκων, καθώς έχουν προξενήσει καταστροφή του πεζοδρομίου, στην οδό Μαγνησίας 39 της 
Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, 
προκύπτει ότι πρόκειται για τέσσερα (04) πεύκα χλωρά, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρα εως (15) 
μέτρα, επί της οδού Μαγνησίας 39. Το ένα εξ αυτών παρουσιάζει κλίση προς την οικία, ενώ τα 
εναπομείναντα 3 πεύκα έχουν προξενήσει ζημιές στις πλάκες του πεζοδρομίου και στο κράσπεδο. 

 
 
2. Το υπ. αριθμ. 17688/19 αίτημα του Σταύρου Γρηγορίου που αφορά, στην ύπαρξη μεγάλου ξερού 

πεύκου, στην οδό Περγάμου 9 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 
15/05/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκα ξερό, ύψους 
περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, επί της οδού Περγάμου 9, το οποίο χρίζει κοψίματος λόγο 
επικινδυνότητας.  

 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

 

 

Συντάκτης 

Προϊστάμενος 

Ύδρευσης και 

Πρασίνου 

Προϊστάμενος Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης 

Προϊστάμενος Δ/νσης 

Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο Γ.Ελεκίδης   Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή     

Ημερ/νία     

 
 



 
Συνημμένα: 

1. Το υπ. αριθμ. 16486/19 αίτημα του Μαμαλούγκα Κώστα και φωτογραφικό υλικό. 

2. Το υπ. αριθμ. 16630/19 αίτημα του Δημήτριου Τριανταφύλλου και φωτογραφικό υλικό. 

3. Το υπ. αριθμ. 18416/19 αίτημα του Βογιατζή Μηχαήλ και φωτογραφικό υλικό. 

4. Το με ημερ. 10/5/19 εισερχόμενο στο Δήμο Διονύσου mail της Δ.Ε. Κρυονερίου και 

φωτογραφικό υλικό. 

5. Το υπ. αριθμ. 40996/18 αίτημα του Ζμπλουχου Τρύφων και φωτογραφικό υλικό. 

6. Το υπ. αριθμ. 225724/19 αίτημα novoville και φωτογραφικό υλικό. 

7. Το υπ. αριθμ. 227102/19 αίτημα novoville και φωτογραφικό υλικό. 

8. Το υπ. αριθμ. 18128/19 αίτημα της Δ.Κ.Δροσιάς και φωτογραφικό υλικό. 

9. Το υπ. αριθμ. 15320/19 αίτημα των Μαραγκού Σωτήρη και Ελένης και φωτογραφικό υλικό. 

10. Το υπ. αριθμ. 225813/19 αίτημα του κ.Καραγιάννη και φωτογραφικό υλικό. 

11.  Το υπ. αριθμ. 18974/19 αίτημα του Ρουχίτσα Σπυρίδων και φωτογραφικό υλικό. 

12. Το υπ. αριθμ. 28578/18 αίτημα της Ζουμπουνίδη Μαρίας και φωτογραφικό υλικό. 

13. Το υπ. αριθμ. 17688/19 αίτημα του Σταύρου Γρηγορίου και φωτογραφικό υλικό. 

 

 

 


