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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Αριθ.Απόφασης17/2018 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 
Από το πρακτικό της 4ης/ 30.5.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα την 30η Μάη 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 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. 18670/24-5-2018 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 1o: «Αφαίρεση εύκαµπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της εισόδου     
                    Στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού ∆ήµητρος 2 στη ∆Κ Άνοιξης. 
 
 ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής  
                      σηµατοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας στον                          
                    ∆ήµο ∆ιονύσου».       
    
ΘΕΜΑ 3o: «Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή µη της Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21    
                    της ∆Ε Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύµφωνα µε το άρθρο 35 του  
                    ν.3937». 
                     
ΘΕΜΑ4ο : «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων    
                     ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους                   
                     του  ∆ήµου». 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων  
                      για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Οριοθέτηση χώρων στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του  
                     Οδοστρώµατος οδών πέριξ πλατειών της ∆Κ Αγ.Στεφάνου».       
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης σχετική µε τις βεβαιώσεις υψοµέτρου». 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (7) μέλη: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Πέππα Αγγελική 
2.Στασινοπούλου Αναστασία  Ιωαννίδης Χαράλαμπος 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος   
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.   
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελος 
6. Κανατσούλης Ιωάννης 

  

7.Τσουδερός Ιωάννης   
 
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 καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης   
   Σπυρίδων. 
   Η Αντιδήµαρχος κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέµατος  
   που συζητήθηκε. 
    Η Αντιδήµαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του  
   7ου θέµατος της Η.∆. 
   Παρών στη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ήταν ο κ.Σταµπολιάδης     
   Γεώργιος-άµεσα ενδιαφερόµενος- . 
   Λόγω της παρουσίας του κ.Σταµπολιάδη ο Πρόεδρος της ΕΠΖ ζήτησε από τα µέλη να 
   συζητηθεί το 3Ο Θέµα της Η∆ πρώτο ,αίτηµα που έγινε δεκτό. 
 
   Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
                     
ΘΕΜΑ 5ο : 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.-Την υπ’αρ.17543/14-5-2018 εισήγηση 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  κοπή ή µη δέντρων που φύονται σε 
κοινόχρηστους χώρους  του  ∆ήµου.                 
                      
 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
 
-την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος κ.Πέππα Αγγελικής, 
 
1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
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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.17543/14-5-2018 εισήγηση 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 έχουν καταγραφεί  
     στα πρακτικά.   
 
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 

1. Το υπ. αριθµ. 8262/6-3-2018 αίτηµα της κ. Λ. Κατσουρίνη που αφορά στην κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού  Καραολή 3 στη ∆. Ε.  Άνοιξης .  

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 8/5/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι 

πρόκειται για δέντρο το οποίο φύεται στο πεζοδρόµιο επί της οδού Καραολή 3, στη ∆. Ε. 

Άνοιξης και παρουσιάζει πολύ µεγάλη κλίση προς την ιδιοκτησία (ουσιαστικά όλη η κώµη  

βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας) και σε περίπτωση πτώσης του, θα προκαλέσει υλικές ζηµιές 

εντός της ιδιοκτησίας της κ. Κατσουρίνη. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

2.Το υπ. αριθµ. 18855/25-5-2018 αίτηµα του κ. Λ. Πολίτη που αφορά στην κοπή ενός πεύκου 

επί της οδού Γιασεµιών 13, στη ∆.Ε. Άνοιξης. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

3. Το υπ. αριθµ. 13790/12-4-2018 αίτηµα του κ. Ι. Παπαδάκη που αφορά στην κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού Αριστοφάνους 16, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 8/5/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι 

πρόκειται για δέντρο νεαρής ηλικίας του οποίου η κώµη έχει αναπτυχθεί µονοµερώς προς τη 

µια κατεύθυνση και είναι επικίνδυνο. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

. 

 

4. Το υπ. αριθµ. 13146/3-4-2018 αίτηµα του κ. Χ. Γιαννίρη που αφορά στην κοπή τριών πεύκου 

απέναντι από την Χρυσανθέµων 29 στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. 
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Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 8/5/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι 

πρόκειται για 3 δέντρα, υγιή, µεγάλου ύψους, το ένα εκ των οποίων εµφανίζει κλίση και σε ύψος 

έως 2 µέτρα έχει υποστεί τραυµατισµό ο φλοιός του. 

Ο κ. Γιαννίρης αναφέρει ότι στο παρελθόν δέντρο που βρισκόταν στον ίδιο χώρο είχε πέσει 

προκαλώντας ζηµιές σε σταθµευµένο αυτοκίνητο. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ∆ΕΝΤΡΟ 

ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΛΙΣΗ. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 

5. Το υπ. αριθµ. 10482/16-3-2018 αίτηµα του κ. X. Mανωλίτση  που αφορά στην κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού Νίκης 18 στη ∆.Ε. ∆ροσιάς. 

Ο κ. Μανωλίτσης µε το υπ. αριθ. 51016/21-03-2017 αίτηµα (πρόγραµµα ∆ηµοσθένης) είχε 

αιτηθεί την κοπή δύο πεύκων στην οδό Νίκης 18, στη ∆.Ε. ∆ροσιάς. Η Ε.Π.Ζ. µε την 18/2017 

απόφασή της, αποφάσισε την κοπή του ενός πεύκου και το κλάδεµα του δεύτερου πεύκου. Η 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος προχώρησε στο κλάδεµα του δεύτερου πεύκου, ενώ εκκρεµεί η κοπή 

του πρώτου.  

Ο κ. Μανωλίτσης επανήλθε µε την υπ. αριθ. 40340/04-12-2017 αίτησή του, για την κοπή του 

πεύκου που έχει ήδη κλαδευτεί. Η Ε.Π.Ζ. µε την 8/2018 απόφασή της, αποφάσισε να µην  

κοπεί το πεύκο. 

 Ο κ. Μανωλίτσης µε το υπ. αριθ. 10482/16-3-2018  αίτηµα, αιτείται εκ νέου την κοπή του 

πεύκου, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης που αφορούν σε ρωγµές στον τοίχο της 

περίφραξης της οικίας, σηκωµένες πλάκες πεζοδροµίου, µετατόπιση της µεταλλικής εξώπορτας 

της περίφραξης µε συνέπεια να µην κλείνει.  

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 8/5/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι 

πράγµατι έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στις πλάκες του πεζοδροµίου και στην περίφραξη της 

οικίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

6. Το υπ. αριθµ. 12974/2-4-2018 αίτηµα του κ. Θ. Χατζόπουλου που αφορά στην κοπή ενός 

πλατάνου επί της οδού Αγ. Τριάδος, απέναντι από το 14Α, στη ∆. Ε. Κρυονερίου. 

Πρόκειται για δέντρο το οποίο φύεται σε πεζοδρόµιο έναντι της οικίας, το οποίο είναι υγιές.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΤΑΜΑΤΑΣ  
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7. Το υπ. αριθµ. 9421/13-3-2018 αίτηµα της κ. Ε. Παπαδάτου που αφορά στην κοπή δύο 

δέντρων (ένα πεύκο και ένα κυπαρισσοειδές) επί της οδού Πάροδος Αναπαύσεως 3-5 στη ∆.Ε. 

Σταµάτας. 

Πρόκειται για δέντρα τα οποία φύονται σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 2 µέτρων, µεταξύ δύο 

οικοπέδων ιδιωτών. Τα δέντρα έχουν προκαλέσει ζηµιές στην περίφραξη των ιδιοκτησιών και 

το ένα εκ των δύο απλώνεται πάνω από τη στέγη της µιας οικίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

                                   
  Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 17/2018. 
 
και διαβιβάζεται στη ∆/νση Περιβάλλοντος για υλοποίηση. 

 
 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ράικος ∆ηµήτριος

 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Στασινοπούλου Αναστασία  
Τσαγκαράκης Ευάγγελος 

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

 
 
 
 
 
 

 
 


