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Πεντέλη, 01-02-2020 

Αρ. Πρωτ.: 13 

Προς: Δήμο Πεντέληςς Κοιν: Γραφείο Δημάρχου 

 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου 

  

 Καλαμβόκη 2  . 

 15127 Μσλίσσια   

 

Θέμα:  Χωματουργικές εργασίες πλησίον του Κοιμητηρίου Μελισσίων 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Κατά την επίσκεψη, στις 30/01/2021, αντιπροσώπων των 6 συνεργαζόμενων περιβαλλοντικών 

Συλλόγων της περιοχής,  στη θέση που χωροθοτήθηκε με  το άρθρο 142 του Ν. 4759/2020 ΣΜΑ, σε 

επαφή με το κοιμητήριο Μελισσίων, διαπιστώθηκαν και διαδραματίστηκαν τα ακόλουθα: 

Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες  εργασίες επιχωμάτωσης και αλλοίωσης του χώρου (σε σχέση με 

παλαιότερες δορυφορικές απεικονίσεις) καθώς και  μετατροπή του σε χώρο απόθεσης προιόντων 

εκσκαφής  κάθε είδους.  

Διαπιστώθηκαν πρόσφατες αποθέσεις προιόντων εκσκαφής, μη εισέτι διαστρωθείσες, σε διάφορες 

θέσεις του χώρου, τόσο στην δυτική πλευρά όσο και στην ανατολική. 

Εντοπίστηκε απόθεση παραπροιόντων από  εργασίες ασφαλτόστρωσης (θρυματισμένος 

ασφαλτοτάπητας)  

Διαπιστώθηκε κοπή πολυετών δένδρων. 

Αποτράπηκε, λόγω της παρουσίας των εκπροσώπων των Συλλόγων,  η απόθεση προιόντων 

εκσκαφής από φορτηγό (με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧΑ 5973), έμφορτο με προιόντα εκσκαφής, 

προερχόμενων από τον χώρο του Κοιμητηρίου.   

Επειδή ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Κατσιγιάννης Στέφανος, στον οποίο παρέπεμψε τους 

εκπροσώπους των Συλλόγων ο οδηγός του φορτηγού (κ. Κ. Ντέμος), δεν έδωσε ικανοποιητικές 

εξηγήσεις για το καθεστώς εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα 

ακόλουθα: 

mailto:epenteli@gmail.com


 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - «Η Πεντέλη μας» 
Αγ. Παρασκευής 22, Ν. Πεντελη, 15239, epenteli@gmail.com, www.epenteli.gr 

 

Σελ. 2 / 2 
 

1. Με βάση ποια απόφαση της διοίκησης και βάσει ποιάς τεχνικής μελέτης έγινε ανάθεση 

διενέργειας εκσκαφής στο Κοιμητήριο και μεταφοράς των προιόντων στο χώρο του ΣΜΑ και 

ποια η σχετική αμοιβή. 

2. Με βάση ποια απόφαση της  διοίκησης και με ποια τεχνική μελέτη, ανατέθηκαν στον Κων/νο 

Ντέμο ή και σε άλλο πρόσωπο, να μεταφέρει, εναποθέτει και να διαστρώσει τα προϊόντα 

εκσκαφής στον προοριζόμενο  για τη λειτουργία ΣΜΑ χώρο και ποια η σχετική αμοιβή. 

Παρακαλούμε επίσης να μας χορηγήσετε αντίγραφο της μελέτης (τεύχη, τεχνική περιγραφή,  

διαγράμματα),  με βάση την οποία εκτελούνται οι ως άνω εργασίες, επιχωμάτωσης και 

διαμόρφωσης του χώρου, αλλά και των προγραμματιζόμενων να  κατασκευαστούν για την 

λειτουργία  του ΣΜΑ έργων,  και ποιο το κόστος αυτών. 

 

Για τον  Σύλλογο  

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Κ. Κοσοβίτσας Κ. Βαρλαμίτης 

 

 

 

mailto:epenteli@gmail.com

