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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13.3.2018 της ..3ης/2018. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ιονύσου .
η
Σήµερα τη 13 Μάρτη 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 8542/8-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου ∆ηµητρίου,
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου».
ΘΕΜΑ2ο: « Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου
∆ιονύσου.
ΘΕΜΑ3ο: «Τοποθέτηση στύλων απαγόρευσης στάθµευσης σε κατοικίες Α.Μ.Ε.Α
Στη ∆Κ ∆ροσιάς.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2.Στασινοπούλου Αναστασία
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4,Πέππα Αγγελική
5.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.
6.Τσαγκαράκης Ευάγγελος
7.Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανατσούλης Ιωάννης
Ιωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κοκµοτό Βασίλειο.
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη
Καλλιόπη.
Πριν την εισήγηση του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα
µέλη για το κατεπείγον συζήτησης ενός θέµατος ΕΗ∆ ύστερα από την υπ’αρ.9191/12-3-2018

αίτηση της τεχνικής εταιρείας ALPHA DOMUS για κλάδεµα πεύκων κατά µήκος της Λεωφόρου
∆ιονύσου, προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου της αποχέτευσης στα πλαίσια
του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές
Άνοιξης,∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου»της ΕΥ∆ΑΠ.
Αριθµός Απόφασης ...7/2018..
 1Ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:Αίτηση κλαδέµατος πεύκων κατά µήκος της Λ.∆ιονύσου από την
Τεχνική εταιρεία ALPHA DOMUS στα πλαίσια του έργου της κατασκευής του
δικτύου ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης,∆ιονύσου,Σταµάταςκαι
Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου,της ΕΥ∆ΑΠ.
Η ΕΠΖ
Λαµβάνοντας υπόψη:
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.-Την υπ’αρ.9191/12-3-2018 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ALPHA DOMUS
Οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος «αίτηση κλαδέµατος πεύκων κατά µήκος
της Λεωφόρου ∆ιονύσου στο ρεύµα µε κατεύθυνση προς Νέα Μάκρη από το φρεάτιο
30ζ έως το φρεάτιο 34».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
-την εισήγηση του Προέδρου

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.-Την υπ’αρ.9191/12-3-2018 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ALPHA DOMUS.
4.-Το κατεπείγον της συζήτησης του ΕΗ∆ θέµατος.
5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί άδεια για το κλάδεµα πεύκων κατά µήκος της Λεωφόρου ∆ιονύσου στο ρεύµα
µε κατεύθυνση προς Νέα Μάκρη από το φρεάτιο 30ζ έως το φρεάτιο 34(σύµφωνα µε τη
συνηµµένη οριζοντιογραφία)από την τεχνική εταιρεία ALPHA DOMUS προκειµένου να
διευκολυνθεί το έργο της αποχέτευσης κατά µήκος της Λ.∆ιονύσου.Το κλάδεµα των
πεύκων θα γίνει µε έξοδα της ίδιας της εταιρείας παρουσία ιδιώτη γεωπόνου και θα
χορηγηθεί βεβαίωση στον ∆ήµο για την εργασία αυτή.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό .7/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ράικος

∆ηµήτριος
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Στασινοπούλου Αναστασία
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
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Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Πέππα Αγγελική
Τσουδερός Ιωάννης

