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Αριθ.Απόφασης 3/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης/ 25.2.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα την 25 Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.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. 9176/20-2-2019 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 επί της οδού Ασκληπιού 7 της ∆.Κ.
Κρυονερίου από υπαίθριο χώρο στάθµευσης ιδιωτικής χρήσης της εταιρείας
«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ».
ΘΕΜΑ 2o: «Τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης της οδού Σολωµού µεταξύ των Ο.Τ. 4546 του ρυµοτοµικού σχεδίου «Ν. Αιολίς» της ∆.Κ. ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 3o: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου.»
ΘΕΜΑ 5o: «∆ιάνοιξη οδών πυρασφάλειας στη ∆Ε ∆ιονύσου».

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα Χρυσούλα
5.Κανατσούλης Ιωάννης
6.Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστ.
Κοκμοτός Βασίλειος
Iωαννίδης 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.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Φωτάκης Ιωάννης και Σπηλιώτης
Σπυρίδων και ο πρόεδρος της ∆Κ ∆ιονύσου κ.Μπάσης Αναστάσιος.
Το 2ο και 5ο θέµα της Η.∆ αποσύρθηκαν µέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις για τα συγκεκριµένα
θέµατα, από το Τοπικό Συµβούλιο της ∆Κ ∆ιονύσου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ 4ο:«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.41445/29-11-2018 & 43416/13-12-2018 εισηγήσεις της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
4.-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.
5.-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.41445/29-11-2018 & 43416/13-12-2018 εισηγήσεις της ∆/νσης
Περιβάλλοντος.
4.-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.

5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑNOIΞΗΣ
1.Το υπ. αριθµ. 5390/19 αίτηµα των χρηστών της οδού Πανδορέας (αδιέξοδο) ∆.Ε. Ανοίξεως
που αφορά την κοπή δέντρων που βρίσκονται στο οδόστρωµα. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 11/02/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για 4 πεύκα
ύψους από περίπου (5) πέντε µέτρα εώς περίπου (10) δέκα µέτρα, βρισκόµενα στο τελείωµα
του αδιέξοδου δρόµου (οδός Πανδορέας) στα δεξιά της και εντός του οριοθετηµένου πλάτους
της µε αποτέλεσµα να προκαλούν σχετικό στένεµα στην οδό . Το ένα εξ αυτών και πιο χαµηλό
είναι τελείως ξερό. Και τα τέσσερα πεύκα παρουσιάζουν πολύ µικρή κλίση προς τις κατοικίες
που βρίσκονται απέναντί τους. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
2. Το υπ. αριθµ. 4871/19 αίτηµα της κ. Μανέ, που αφορά την ύπαρξη επικίνδυνων δέντρων.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 30/01/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για 6 πεύκα ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων βρισκόµενα επί της οδού
Μιµόζας µεταξύ των οδών Τριανταφυλλιάς και Χρυσανθέµων. Τα (2) δύο εξ αυτών βρίσκονται
επι του οδοστρώµατος και παρουσιάζουν µικρή κλίση, (1) ένα πεύκο ενώ βρίσκεται εντός
ιδιοκτησίας εξέρχεται µέχρι τα µέσα του δρόµου, διότι ο κορµός έχει κλίση προς το δρόµο και
(3) τρία πεύκα βρίσκονται στο όριο ιδιοκτησίας και οδοστρώµατος µε το ένα να χρήζει
κλαδέµατος καθώς έχει αρκετά ξερά κλαδιά και τα άλλα (2) δύο παρουσιάζουν κλίση προς την
απέναντι οικία και εφάπτονται σε συρµατόσχοινο αντιστήριξης (αντηρίδα) κολώνας ∆ΕΗ
συµπαρασύροντάς την και για το λόγω αυτό ενηµερώνεται η ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. για ενέργειές της.
OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΤΑ ∆ΥΟ ∆ΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ,ΝΑ ΚΛΑ∆ΕΥΤΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΙ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ.ΤΑ
ΠΕΥΚΑ ΠΟΥ
ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ.
3. Το υπ. αριθµ. 3433/19 αίτηµα της κ. Θεοδωράκου, που αφορά την κοπή πεύκων µε έντονη
κλίση προς την οικία της βρισκόµενα επί της οδού Νιόβης και Αποστόλου Μάρκου στη ∆.Ε.
Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία µας,
προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων βρισκόµενα σε
∆ηµοτική ιδιοκτησία, όπως φαίνεται από ταµπέλα που βρίσκεται στον εν λόγω χώρο, επί των
οδών Νιόβης και Αποστόλου Μάρκου και τουλάχιστον τρία εξ αυτών που βρίσκονται κοντά
στην οικία παρουσιάζουν κλίση προς αυτήν άλλα µικρή και άλλα µεγάλη. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ
ΚΟΠΕΙ.
4.Το υπ΄αρίθµ. 5293/19 αίτηµα του Προέδρου της ∆.Ε. Ανοίξεως, για κοπή (7) επτά πεύκων
εντός του χώρου του Κοιµητηρίου Ανοίξεως.ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ∆ΕΝΤΡΑ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1.Το υπ. αριθµ. 3830/19 αίτηµα του κ. Πεντζερίδη, που αφορά την κοπή (1) ενός δέντρου
(πεύκο) βρισκόµενο στο κοιµητήριο ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου, πάνω από τα µνήµατα µε αριθµό 367
& 368. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία µας,
προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου (15) δέκα πέντε µέτρων, µε κόψιµο
σε δύο τµήµατα του κορµού του πιθανά έγινε για να µην ακουµπάει στο εν λόγω µνήµα.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

2.Το υπ. αριθµ. 41724/18 αίτηµα των κατοίκων περιοχής Αγίας Παρασκευής, που αφορά την
κοπή (1) ενός δέντρου (πεύκο) βρισκόµενο στην προέκταση της οδού Σίλλης προς την οδό
Ολύµπου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία µας,
προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο ξερό, το οποίο έχει κλαδευτεί και έχει µείνει µόνο ο κορµός
του. Στον ίδιο χώρο και σε απόσταση περίπου (5) µέτρων υπάρχει ένα ακόµη πεύκο, ύψους
περίπου (15) δεκαπέντε µέτρων, τελείως ξερό. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
3.Το υπ’αρ.1645/11-1-2019 αίτηµα του κ.Μαραγκού, που αφορά στην κοπή (1) ενός δέντρου
(πεύκο) επί της οδού Ευξείνου Πόντου 12,στη ∆Ε Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 14/1/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο ύψους
περίπου δέκα (10) µέτρων, που παρουσιάζει έντονη κλίση προς την οικία, σχεδόν εφάπτεται
του ακινήτου και τη σκεπάζει στο υψηλότερο σηµείο της. Επίσης παρουσιάζεται ανύψωση στις
πλάκες του πεζοδροµίου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
4.Το αίτηµα 200674/2-7-2019 novoville
του κ.Μιχάλη Κόκκαλη για κοπή επικίνδυνου
κυπαρισσιού επί της οδού Λεωφόρου Τραπεζούντος 144. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1.Το υπ. αριθµ. 43984/18 αίτηµα της κ.Χατζηλία της ∆.Ε. ∆ιονύσου που αφορά την κοπή
δέντρου που βρίσκεται επί του πεζοδροµίου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 97. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 15/02/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται
για (1) ένα πεύκο χλωρό, ύψους περίπου (10) δέκα µέτρων, έµπροσθεν της αναφερόµενης
οικίας. Το εν λόγω δέντρο φαίνεται να αρχίζει να προκαλεί φθορές, καθώς παρατηρήθηκαν
ρωγµές στις πλάκες του πεζοδροµίου αλλά και µερική ανύψωση πλακών που βρίσκονται στην
πλευρά του τοίχου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
2. Το υπ. αριθµ. 22421/18 αίτηµα του κ.Ραφτόπουλου που αφορά στην κοπή (3) δέντρων που
βρίσκονται δεξιά από την είσοδο του γκαράζ του, στην οδό Βοσπόρου 1, της ∆.Ε. ∆ιονύσου,
λόγω του ότι ‘αιωρούνται στον αέρα’. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 18/02/2019 από
την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για τρία (3) πεύκα χλωρά, εκ των οποίων το ένα µε
διπλό κορµό, ύψους από περίπου πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) µέτρα, βρισκόµενα σε
ανάχωµα ύψους ενός (1) περίπου µέτρου από το οδόστρωµα, δεξιά της εισόδου του γκαράζ
της εν λόγω οικίας. Η βάση του κορµού του διπλού πεύκου είναι εν µέρει στον αέρα (βλ. συν.
φωτογραφία) και υπάρχουν επίσης ρηγµατώσεις στο τοιχίο εισόδου του γκαράζ. ΟΜΟΦΩΝΑ
ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
3. Η υπ’αρ.7/2019 απόφαση της ∆Κ ∆ιονύσου για τη διάνοιξη και την επέκταση της οδού
Ανθέων στο σηµείο που δεν έχει ακόµα διανοιχτεί, περίπου 30-40 µέτρα (πίσω από το 2ο
Νηπιαγωγείο µέχρι τη οδό Μητρ. Κυδωνιών) και να κοπούν τα απαραίτητα πεύκα, µε την
παρατήρηση της τοπικής συµβούλου κας Οικονοµάκου Καλλιόπης ότι το εγκρίνει, αφού πρώτα
διανοιχτούν άλλοι δρόµοι που δεν έχουν ούτε πρώτο δρόµο διαφυγής.(Αίτηµα προς ΕΠΖ µόνο
για την κοπή των δέντρων).
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΕΥΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΤΙ ΘΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως και αποστέλλεται
 Στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.

 Στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης για το (4) της απόφασης που αφορά στη ∆Ε
Άνοιξης.
 Στην Τεχνική Υπηρεσία για το (3) της απόφασης που αφορά στη ∆Ε ∆ιονύσου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος ∆ηµήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης

