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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.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου».
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.-Τις υπ’αρ.υπ’αρ.4979/12-2-2018,5637/16-2-2018,22544/26-7-2017 εισηγήσεις της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
4.-Την υπ’αρ.5636/16-2-2018 επιστολή ένσταση της κ.Ζερµαίν Κωδωνή και του κ.Γ.Ποταµίτη
Κατά της 24/2017 απόφασης της ΕΠΖ.
5.-Την υπ’αρ.251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία
µεταβιβάζει την αρµοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Πρότεινε την λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.
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.-Τις υπ’αρ.υπ’αρ.4979/12-2-2018,5637/16-2-2018,22544/26-7-2017 εισηγήσεις της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
4.-Την υπ’αρ.5636/16-2-2018 επιστολή ένσταση της κ.Ζερµαίν Κωδωνή και του κ.Γ.Ποταµίτη
Κατά της 24/2017 απόφασης της ΕΠΖ.
5.-Την υπ’αρ.251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία
µεταβιβάζει την αρµοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ
1. Το υπ. αριθ. 14833/19-05-2017 αίτηµα του κ. Β. Κετσέ για την κοπή ενός πεύκου, επί του
πεζοδροµίου της οικίας του, στην οδό 25ης Μαρτίου 1Ε, στη ∆.Ε. ∆ροσιάς.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 04/07/2017 από την υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 12 µέτρων, το οποίο έχει επιφέρει ζηµιές στο
πεζοδρόµιο έµπροσθεν της οικίας. OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
2. Το υπ. αριθ. 32710/23-11-2016 αίτηµα της κ. Μ. Παπαµιχαλοπούλου-Ντούνη για την κοπή
ενός πεύκου επί της οδού ∆ιγενή Ακρίτα 19 , στη ∆.Ε. ∆ροσιάς.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 04/07/2017 από την υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 25 µέτρων, το οποίο παρουσιάζει κλίση
παράλληλη µε την περίφραξη της οικίας. OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
3. Το υπ. αριθµ. 3242/25-01-2018 αίτηµα του κ. Π. Ζαµάνη που αφορά στην κοπή ενός πεύκου
επί της οδού Γρεβενών 5, στη ∆. Ε. ∆ροσιάς.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την 1/2/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για ένα
πεύκο, το οποίο είναι ξερό και βρίσκεται στο πεζοδρόµιο της οδού Γρεβενών. OMOΦΩΝΑ ΝΑ
ΚΟΠΕΙ.
4. Το υπ. αριθµ. 40888/7-12-2017 αίτηµα της ∆. Ε. ∆ροσιάς που αφορά στην κοπή ενός
πεύκου επί της οδού ∆ιγενή Ακρίτα 9, στη ∆. Ε. ∆ροσιάς.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την 1/2/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για ένα
πεύκο, το οποίο βρίσκεται στο πεζοδρόµιο της οδού ∆ιγενή Ακρίτα 9, εµφανίζει µεγάλη κλίση
και εκτείνεται σε όλο το πλάτος του οδοστρώµατος. OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
5. Το υπ. αριθµ. 2613/19-01-2018 αίτηµα της ∆.Ε. ∆ροσιάς που αφορά στην κοπή δύο πεύκων
επί της οδού Μπιζανίου 19 και Κέδρων, στη ∆. Ε. ∆ροσιάς.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την 1/2/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι και τα
δύο δέντρα έχουν δηµιουργήσει πρόβληµα στις πλάκες του πεζοδροµίου της οδού Μπιζανίου
19. Το ένα εκ των δύο πεύκων εµφανίζει κλίση και η κώµη του αναπτύσσεται προς την πλευρά
του οδοστρώµατος. OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ.
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ.
6.Τα υπ. αριθµ. 190/21-09-2016 (αρ. πρωτ. ∆.Ε. ∆ροσιάς) αίτηµα της Μ.-Ζ. ΚωδωνήΚαλογρίδη και 175/3-07-2017 (αρ. πρωτ. ∆.Ε. ∆ροσιάς) αίτηµα του κ. Ποταµίτη για την κοπή
ενός πεύκου επί της οδού Ανθέων 12Α στη ∆.Ε. ∆ροσιάς.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/10/2017, από την υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους 30 m, που έχει µια µικρή κλίση και το ριζικό του σύστηµα
έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου καθώς και το εσωτερικό της αυλής της οικίας.
Επίσης όπως φαίνεται και από τη συνηµµένη φωτογραφία έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στην
φρεάτιο ύδρευσης ιδιοκτησίας του ∆ήµου(επανεξετάστηκε από τα µέλη της ΕΠΖ µετά την
υπ’αρ.2226/16-1-2018 ένσταση κατά της 24/2017 απόφασης της ΕΠΖ των αιτούντων και την
προσκόµιση νέων φωτογραφιών). ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 3270/25-01-2018 αίτηµα του κ. Κ. Μανιάτη που αφορά στην κοπή ενός πεύκου
επί της οδού Κρυστάλλη 12, στη ∆. Ε. Αγίου Στεφάνου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/01/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για ένα
πεύκο, ξερό, το οποίο βρίσκεται στο οδόστρωµα της οδού Κρυστάλλη 12 και περιβάλλεται από
τοιχίο. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 41665/13-12-2017 αίτηµα του κ. Μ. Κουτσοµιχάλη που αφορά στην κοπή ενός
πεύκου επί της οδού Ήρας 4, στη ∆. Ε. Κρυονερίου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/01/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για
πεύκο το οποίο εµφανίζει κλίση, η κώµη του αναπτύσσεται µονοµερώς και εκτείνεται πάνω από
την σκεπή της ιδιοκτησίας του αιτούντος. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
2. Το υπ. αριθµ. 42283/19-12-2017 αίτηµα του κ. Γ. ∆ηµόπουλου που αφορά στην κοπή ενός
πεύκου επί της οδού Ιωνίας 1Α, στη ∆. Ε. Κρυονερίου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/01/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για
πλατάνι το οποίο έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου στην οδό Ιωνίας 1Α, στη ∆. Ε.
Κρυονερίου.
Στην αίτηση αναφέρεται ο κίνδυνος καταστροφής των παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος –
τηλεφώνου και σωληνώσεων φυσικού αερίου από τις επιφανειακές ρίζες του πλάτανου εντός
της ιδιοκτησίας του αιτούντα. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 2152/16-01-2018 αίτηµα της κ. Ε. Μαρκουλάκη που αφορά στην κοπή ενός
πεύκου επί της οδού Βεργίνας 1, στη ∆. Ε. ∆ιονύσου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την 1/2/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για ένα
πεύκο, χλωρό, το οποίο βρίσκεται στο πεζοδρόµιο της οδού Βεργίνας 1 και δεν εµφανίζει
ιδιαίτερη κλίση. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑ∆ΕΥΤΕΙ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
1. Το υπ. αριθµ. 3310/25-01-2018 αίτηµα της κ. Μ. Ονόπα που αφορά στην κοπή ενός πεύκου
επί της οδού Κουτάλεως 8, στη ∆. Ε. Σταµάτας.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την 1/2/2018, από την Υπηρεσία µας, πρόκειται για ένα
πεύκο, χλωρό, στο πεζοδρόµιο της οδού Κουτάλεως 8, το οποίο εµφανίζει µεγάλη κλίση και η
κώµη του εκτείνεται εντός όµορης ιδιοκτησίας, πάνω από τον χώρο στάθµευσης.
OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό .10/2018.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Στασινοπούλου Αναστασία
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Πέππα Αγγελική
Τσουδερός Ιωάννης

