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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:     30-04-2020   
  

    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:              5842  

        

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 4ης/29-04-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

 

   Αριθμ. Απoφ.  90/2020                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                               
Λήψη απόφασης για έγκριση 

κοπής δέντρων. 
 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός 

Απριλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε 

δια περιφοράς συνεδρίαση, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3  του 

Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου  67 

του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα 

και από την υπ’ αριθμόν 5677/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, 

που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, επιβεβαίωσε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (27). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) Δημητρίου 

Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Δράκου Δήμητρα, 6) Δρίτσας Δημήτριος, 7) 
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Αϊδινιώτης Ιωάννης, 8) Βαμποράκη Μελπομένη, 9) Κορωνιάς Νικόλαος, 10) Μαντάλα 

Μαρία, 11) Νέρας Ευάγγελος, 12) Πίντζου Ελισάβετ, 13) Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, 

14) Χρυσάφης Σταύρος,  15) Γιαννάκης Γεώργιος, 16) Αδάμος Γεώργιος, 17) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 18) Κοφινάς Κων/νος, 19) Κουβέλης Αλέξανδρος, 20) Πολίτης 

Ιωάννης, 21) Λαδά Γιαννούλα, 22) Σταμπέλος Θεοφάνης, 23) Μπρίτσας Χρήστος, 24) 

Δρίτσας Χρήστος, 25) Νάσσου Φωτεινή, 26) Πανουργιάς Νικόλαος, 27) Συλλελόγλου 

Ανδρέας.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 Και εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής: 

Με την υπ’αρ.πρωτ.3488/27-2-2020 αίτηση, ο ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ζητά την κοπή πεύκου που βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας του στην οδό 

Καράγιωργα 5 στο Μαρκόπουλο και έχει καταστρέψει τον μαντρότοιχο του, καθώς και 

το πεζοδρόμιο. 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ’αρ.πρωτ.οικ.5299/8-4-2020 έγγραφό της, 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «…Ο κος Χελιώτης Ιωάννης κατέθεσε 

την ανωτέρω σχετική αίτηση, ως άμεσα ενδιαφερόμενος, για την επικινδυνότητα ενός 

πεύκου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, έμπροσθεν της κατοικίας του στην οδό 

Καράγιωργα 5 στο Μαρκόπουλου, διότι έχει καταστρέψει τόσο τον μαντρότοιχο της 

ιδιοκτησίας του όσο και το πεζοδρόμιο και αποτελεί κίνδυνο για τα δομικά στοιχεία αλλά 

κυρίως για τους διερχομένους πεζούς. 

Η Τεχνική Υπηρεσία προέβει σε αυτοψία όπου και διαπιστώθηκε ότι το ριζικό 

σύστημα του εν λόγω πεύκου, έχει καταστρέψει το μαντρότοιχο της παρακείμενης 

κατοικίας του κου Χελιώτη και έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο πεζοδρόμιο της οδού 

Καράγιωργα. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κρίνουμε ότι ο κίνδυνος για τα δομικά στοιχεία του 

σπιτιού αλλά και για τους διερχόμενους πεζούς, είναι μεγάλος και προτείνουμε να 

εκδοθεί άδεια για την καθολική κοπή του. 

Σε συνέχεια και μετά την κοπή θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου 

ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή διέλευση των πεζών. 

Στο παρόν επισυνάπτονται φωτογραφίες που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες…». 
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  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ’αρ.6ο Πρακτικό/10-04-2020, αρ.απόφασης 

37/2020 ενέκρινε το αίτημα, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» κα 

Μαντάλα Μαρία, εξέφρασε την άποψη ότι «…Στις κοπές δένδρων να προσαρτάται 

απόσπασμα ρυμοτομικού με τη θέση του αποκοπτομένου δένδρου και την θέση του νέου 

δένδρου, σύμφωνα με την κείμενη διάταξη…». 

Επίσης ανέφερε ότι: «…Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας για τον τρόπο 

διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την άρνηση των 

καθ΄ύλην αρμοδίων να υλοποιούν τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων, κατά την 

διάρκεια των οποίων,  μπορούν να υποβάλλονται ερωτήματα, να εκφράζονται απόψεις 

και να τίθενται ζητήματα προ ημερησίας διατάξεως. Δυστυχώς η  διοίκηση του Δήμου 

έχει επιλέξει να απέχει προκλητικά  από την  ψηφιακή εποχή, η οποία οργανώθηκε σε 

χρόνο  ρεκόρ από την Κεντρική Εξουσία, επικαλούμενη ανυπόστατες αιτιολογίες…». 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν και 

τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ’αρ.πρωτ.3488/27-

2-2020 αίτηση του κ.Χελιώτη Ιωάννη, την υπ’αρ.πρωτ.οικ.5299/8-4-2020 εισήγηση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπ’αρ.6ο Πρακτικό/10-04-2020 της ΕΠΖ (αρ.απόφασης 

37/2020) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει λόγω επικινδυνότητας την καθολική κοπή του πεύκου που βρίσκεται επί 

πεζοδρομίου της οδού Καράγιωργα 5 στο Μαρκόπουλο, καθώς και την αποκατάσταση 

του πεζοδρομίου ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή διέλευση των πεζών, σύμφωνα με την 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
 ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
  ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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