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Αριθ. Απόφασης 8η/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:9509/22-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας,
που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε
κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o:«Φιλοξενία της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες” στην Άνοιξη».
ΘΕΜΑ 2ο:«Μετονομασία οδού».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
1) Καβούρης Θεόδωρος
2) Μανώλογλου Χρύσα
2) Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
3) Κυριάκης Δημήτριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διατύπωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το δεύτερο εκτός
ημερησίας διάταξης θέμα με την μορφή του κατεπείγοντος, διότι τίθεται θέμα πρόκλησης
ατυχήματος στους επισκέπτες του Κοιμητηρίου και φθορών των ταφικών μνημείων.
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία
αποφασίστηκε ομόφωνα
η συζήτηση του δεύτερου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Κοπή δέντρων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης»
Με το υπ’ αριθμό 5293/24-01-2019 έγγραφό μας ζητούσαμε από την Υπηρεσία
Περιβάλλοντος την έγκριση για την κοπή εφτά δέντρων από το Κοιμητήριο της
Δ.Κ.Άνοιξης.
Σύμφωνα με την 3/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου
καλούμαστε να πούμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει αυτά τα δέντρα να κοπούν.
Πρόκειται, λοιπόν, για επικίνδυνα δέντρα μεγάλου ύψους που παρουσιάζουν κλίση και
η πιθανή πτώση τους θα προκαλέσει ζημιά στα μνήματα που βρίσκονται κάτω και γύρω
από αυτά. Σε ορισμένα από αυτά οι ρίζες των πεύκων είναι άνωθεν του εδάφους και
καταστρέφουν τα μάρμαρα των μνημάτων. Τέλος, η κοπή των πεύκων αυτών θα

δημιουργήσει τρεις νέες θέσεις ταφής.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω την κοπή των εφτά πεύκων από το Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης για την
αποφυγή της καταστροφής των παρακείμενων μνημάτων και την δημιουργία τριών νέων
θέσεων ταφής.
Τα εν λόγω πεύκα είναι:
- ένα πεύκο ανάμεσα στα μνήματα 496 και 498.
- ένα πεύκο ανάμεσα στα μνήματα 486 και 330.
- δύο πεύκα ανάμεσα στα μνήματα 292 και 293.
-τρία πεύκα δίπλα στα μνήματα 294 και 302.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν
ομόφωνα
την κοπή των εφτά πεύκων από το Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης για την αποφυγή της
καταστροφής των παρακείμενων μνημάτων και την δημιουργία τριών νέων θέσεων ταφής.
Τα εν λόγω πεύκα είναι:
- ένα πεύκο ανάμεσα στα μνήματα 496 και 498.
- ένα πεύκο ανάμεσα στα μνήματα 486 και 330.
- δύο πεύκα ανάμεσα στα μνήματα 292 και 293.
-τρία πεύκα δίπλα στα μνήματα 294 και 302.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:8/2019.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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