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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ.Απόφασης 19/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης/ 20.6.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα τη 20 Ιουνίου 2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 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. 22688/16-6-2019
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 1o: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων του υπό ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων της
εταιρείας Ε.Π.Ο.Β. Α.Ε.Β.Ε. επί της οδού Οδυσσέως στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων προκειµένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση του έργου: “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆Η-ΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ”».
ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου».
(αρ.πρωτ. 16494/17-04-19)
ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου».
(αρ.πρωτ. 17278/23-04-19)
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου».
(αρ.πρωτ. 19813/21-5-19)
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για την κοπή κλάδων δέντρων στα πλαίσια κατασκευής του έργου:
“Κατασκευή ∆ικτύου Απορροής Οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ.
Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου” της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.»
(αρ. πρωτ. 15773/11-4-19)
ΘΕΜΑ 8o: Τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης της οδού Σολωµού µεταξύ των Ο.Τ. 45-46
του ρυµοτοµικού σχεδίου «Ν. Αιολίς» της ∆.Κ. ∆ιονύσου
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση κοπής δυο πεύκων στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Άνοιξης»

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω ( 6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστασία

2. Κανατσούλης Ιωάννης
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα Χρυσούλα
5. Tσαγκαράκης Ευάγγελος
6. Τσουδερός Ιωάννης

Πέππα Αγγελική
Iωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κοκµοτό Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου».
(αρ.πρωτ. 19813/21-5-19)
ΣΧΕΤ: 1.Το άρθρο 73, παρ. Β, σηµείο iii, του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)
6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Σε εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής νοµοθεσίας, παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτηµάτων περί κοπής ή µη δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΊΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 16486/19 αίτηµα του Μαµαλούγκα Κώστα που αφορά στην κοπή δέντρου,
λόγο κινδύνου πυρκαγιάς κατά την θερινή περίοδο, βρισκόµενο στην οδό Ευτέρπης 10 , της
∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία
µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1) πεύκο ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15)
µέτρων βρισκόµενο επί της οδού Ευτέρπης και στο ρέµα απέναντι από την οικία της οδού
Ευτέρπης 10, το οποίο χρίζει κοψίµατος. (Αναµένεται έγκριση/απάντηση από το
∆ασονοµείο).

2. Το υπ. αριθµ. 16630/19 αίτηµα του ∆ηµήτριου Τριανταφύλλου που αφορά, στην κοπή
πεύκου, στην οδό Πολυτεχνείου 51Γ της ∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01)
πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων, επί της οδού Πολυτεχνείου 51Γ , το οποίο
βρίσκεται ανάµεσα στην κολώνα του γκαράζ και στον µαντρότοιχο της οικίας, µε
αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί ρηγµατώσεις στην µάντρα του.

3. Το υπ. αριθµ. 18416/19 αίτηµα του Βογιατζή Μηχαήλ που αφορά, στην ύπαρξη µεγάλου
πεύκου, στην οδό Βρυούλων 23 της ∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό,
ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων, επί της οδού Βρυούλων 23, το οποίο εµφανίζει κλίση και
έχει µετακινηθεί από την αρχική του θέση. Επίσης συνιστά κίνδυνο διότι σε ένα από τα
κλαδιά του έχει δεθεί µε σκοινί το καλώδιο του ΟΤΕ µε αποτέλεσµα αν πέσει το πεύκο να
παρασύρει τις κολώνες του ΟΤΕ.
4. Το µε ηµερ. 10/5/19 εισερχόµενο στο ∆ήµο ∆ιονύσου mail της ∆.Ε. Κρυονερίου που αφορά,
στην κοπή 2 πεύκων, στην οδό Ελάτης 15 της ∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02)
πεύκα, ύψους περίπου οκτώ (8) µέτρων, επί της οδού Ελάτης 15, τα οποία είναι ξερά.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 40996/18 αίτηµα του Ζµπλουχου Τρύφων που αφορά, στην ύπαρξη µεγάλου
πεύκου, µε κλίση που διέρχεται πάνω από την οικία του, στην οδό Καισαρείας 16 της ∆.Ε.
Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία
µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων,
επί της οδού Καισαρείας 16, το οποίο εµφανίζει κλίση πάνω από την οικία και έχουν
δηµιουργηθεί ρηγµατώσεις στην µάντρα του. Επίσης το πεύκο καλύπτεται από κισσό και
διέρχονται αυτού καλώδια ∆ΕΗ, χωρίς όµως να εφάπτονται αυτού.
2. Το υπ. αριθµ. 225724/19 αίτηµα novoville που αφορά κλάδεµα 3 ευκαλύπτων, που έχουν
µεγαλώσει, στην οδό Κορίνθου (απέναντι από το 23Α) της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για τρείς (03) ευκάλυπτους χλωρούς, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων, επί της
οδού Κορίνθου (απέναντι από το 23Α) , στα οποία έχει αυξηθεί το ύψος τους αρκετά.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
1. Το υπ. αριθµ. 227102/19 αίτηµα novoville που αφορά, στο κλάδεµα/κόψιµο πεύκου, στην
οδό Ζωοδόχου Πηγής 7-9 της ∆.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις
15/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό,
ύψους περίπου εφτά (7) µέτρων, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 7-9, το οποίο εµφανίζει
κλίση προς το δρόµο.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ
a. Το υπ. αριθµ. 18128/19 αίτηµα της ∆.Κ.∆ροσιάς που αφορά, στη κοπή πεύκου, στην οδό
Πευκών της ∆.Ε. ∆ροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 16/05/2019 από την
Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε
(15) µέτρων, επί της οδού Πευκών, το οποίο χρίζει κοψίµατος.
b. Το υπ. αριθµ. 15320/19 αίτηµα των Μαραγκού Σωτήρη και Ελένης, που αναφέρεται σε
επικίνδυνο δέντρο επί πεζοδροµίου στην οδό Ήρας 13 της ∆.Ε. ∆ροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας
που διενεργήθηκε στις 16/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα
(01) πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, επί της οδού Ήρας 13, το οποίο
παρουσιάζει µικρή κλίση, έχει προσφάτως κλαδευτεί και δεν εµφανίζονται άλλες αλλοιώσεις
στο χώρο πέριξ του κορµού του

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
1. Το υπ. αριθµ. 18974/19 αίτηµα του Ρουχίτσα Σπυρίδων που αφορά, στη κοπή δυο (2)
πεύκων, στην οδό Αφισίας 9 της ∆.Ε. Σταµάτας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις
16/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02) πεύκα χλωρά,
ύψους περίπου είκοσι (20) µέτρων, επί της οδού Αφισίας 9, χωρίς να παρουσιάζονται
εµφανείς αλλοιώσεις στο χώρο πέριξ των κορµών, παρά µόνο στο ένα υπάρχει κενό στη
µισή περίµετρο του δέντρου (περίπου ενός εκατοστού) που σύµφωνα µε τον ιδιοκτήτη
οφείλεται από την µετακίνηση του, λόγω των ανέµων.

2. Το υπ. αριθµ. 225813/19 αίτηµα του κ.Καραγιάννη που αφορά, στη κοπή δυο (2) ξερών
πεύκων, στην οδό Παπανικολή & Μικράς Ασίας της ∆.Ε. ∆ροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 16/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02)
πεύκα ξερά, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, επί της οδού Παπανικολή & Μικράς
Ασίας, το οποία χρίζουν κοψίµατος.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 28578/18 αίτηµα της Ζουµπουνίδη Μαρίας που αφορά, την κοπή τεσσάρων
(4) πεύκων, καθώς έχουν προξενήσει καταστροφή του πεζοδροµίου, στην οδό Μαγνησίας
39 της ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την
Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για τέσσερα (04) πεύκα χλωρά, ύψους περίπου
δέκα (10) µέτρα εως (15) µέτρα, επί της οδού Μαγνησίας 39. Το ένα εξ αυτών παρουσιάζει
κλίση προς την οικία, ενώ τα εναποµείναντα 3 πεύκα έχουν προξενήσει ζηµιές στις πλάκες
του πεζοδροµίου και στο κράσπεδο.
2. Το υπ. αριθµ. 17688/19 αίτηµα του Σταύρου Γρηγορίου που αφορά, στην ύπαρξη µεγάλου
ξερού πεύκου, στην οδό Περγάµου 9 της ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 15/05/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01)
πεύκα ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, επί της οδού Περγάµου 9, το οποίο
χρίζει κοψίµατος λόγο επικινδυνότητας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
1.Την εισήγηση του Προέδρου
2.Το άρθρο 73, παρ. Β, σηµείο iii, του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
4. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
5. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)
6. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)
7. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
8. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
9. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
10. Το υπ. αριθµ. 16486/19 αίτηµα του Μαµαλούγκα Κώστα
11. Το υπ. αριθµ. 16630/19 αίτηµα του ∆ηµήτριου Τριανταφύλλου
12 Το υπ. αριθµ. 18416/19 αίτηµα του Βογιατζή Μηχαήλ
13. Το µε ηµερ. 10/5/19 εισερχόµενο στο ∆ήµο ∆ιονύσου mail της ∆.Ε. Κρυονερίου
14. Το υπ. αριθµ. 40996/18 αίτηµα του Ζµπλουχου Τρύφων
15. Το υπ. αριθµ. 225724/19 αίτηµα novoville
16. Το υπ. αριθµ. 227102/19 αίτηµα novoville

17. Το υπ. αριθµ. 18128/19 αίτηµα της ∆.Κ.∆ροσιάς
18. Το υπ. αριθµ. 15320/19 αίτηµα των Μαραγκού Σωτήρη και Ελένης
19. Το υπ. αριθµ. 18974/19 αίτηµα του Ρουχίτσα Σπυρίδων
20. Το υπ. αριθµ. 225813/19 αίτηµα του κ.Καραγιάννη
21. Το υπ. αριθµ. 28578/18 αίτηµα της Ζουµπουνίδη Μαρίας
22. Το υπ. αριθµ. 17688/19 αίτηµα του Σταύρου Γρηγορίου
23.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την κοπή δέντρου, λόγο κινδύνου πυρκαγιάς κατά την θερινή περίοδο, βρισκόµενο στην οδό
Ευτέρπης 10 , της ∆.Ε. Κρυονερίου.
2. Την κοπή πεύκου, στην οδό Πολυτεχνείου 51Γ της ∆.Ε. Κρυονερίου.
3. Την κοπή µεγάλου πεύκου, στην οδό Βρυούλων 23 της ∆.Ε. Κρυονερίου.
4. Την κοπή 2 πεύκων, στην οδό Ελάτης 15 της ∆.Ε. Κρυονερίου.
5. Την κοπή µεγάλου πεύκου, στην οδό Καισαρείας 16 της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου.
6. Την κοπή 3 ευκαλύπτων, στην οδό Κορίνθου (απέναντι από το 23Α) της ∆.Ε. Αγίου
Στεφάνου.
7. Την κοπή πεύκου, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 7-9 της ∆.Ε. Άνοιξης.
8. Την κοπή πεύκου, στην οδό Πευκών της ∆.Ε. ∆ροσιάς.
9. Την κοπή δέντρου επί πεζοδροµίου στην οδό Ήρας 13 της ∆.Ε. ∆ροσιάς.
10.Την κοπή δυο (2) πεύκων, στην οδό Αφισίας 9 της ∆.Ε. Σταµάτας.
11.Την κοπή δυο (2) ξερών πεύκων, στην οδό Παπανικολή & Μικράς Ασίας της ∆.Ε. ∆ροσιάς.
12.Την κοπή τεσσάρων (4) πεύκων, στην οδό Μαγνησίας 39 της ∆.Ε. ∆ιονύσου.
13.Την κοπή δέντρου στην οδό Περγάµου 9 της ∆.Ε. ∆ιονύσου
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως και αποστέλλεται
 Στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση της απόφασης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος ∆ηµήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης

