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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 18/2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 19.10.2015  της ..7ης/2015.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 28400/9-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& 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: «Koπή δέντρων για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου  

                   ομβρίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση».           

ΘΕΜΑ 2ο: Δέσμευση εκτάσεων για τα αντλιοστάσια A/T1, Α/Σ1, Α/Σ2 της μελέτης του έργου   

                 «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα      .   

                  Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο, του Δήμου  

                  Διονύσου ». 

ΘΕΜΑ 3ο: « Άμεση ολοκλήρωση του Β1  Σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση –  

                     Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωολογική μελέτη  

                     Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης»  της Δημοτικής Κοινότητας  

                     Άνοιξης  του Δήμου Διονύσου». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου  

                    Διονύσου». 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω (8) μέλη: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  
3.Koκμοτός Βασίλειος  
4.Κρητικός Αθανάσιος  
5.Στασινοπούλου Αναστασία  
6.Κανατσούλης Ιωάννης  
7. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
8. Φωτάκης Ιωάννης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοκμοτός Βασίλειος αναπλήρωνε το τακτικό μέλος της 

ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των συνδυασμών,κ.κ Καλαφατέλης 

Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος ,Σώκου Ζωή, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Σπηλιώτης Σπυρίδων.  

O Πρόεδρος της ΕΠΖ κ.Λυρούδιας Ευάγγελος απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 

τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης και τον αναπλήρωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ 

κ.Κανατσούλης Ιωάννης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κοκμοτός Βασίλειος απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 

τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

  O Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Koπή δέντρων για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου απορροής 
ομβρίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση». 

               

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.28371/8-10-2015 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  

συνοδευόμενη από την αίτηση του εργολάβου και σχετικές φωτογραφίες. 

 

4.-Την υπ’αρ.18/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Άνοιξης. 

5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
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Πρότεινε τη λήψη απόφασης σχετικά με την Koπή δέντρων για την υλοποίηση έργου με τίτλο 
«Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  -την εισήγηση  του  Προέδρου …Η αλλαγή της χάραξης (μελέτη)είναι οικονομοτεχνικά 

ανέφικτη. Γιάυτό επιλέχθηκε άλλη λύση. Μπορούμε να θέσουμε όρο να φυτέψει άλλα… 

 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.28371/8-10-2015 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

συνοδευόμενη από την αίτηση του εργολάβου και σχετικές φωτογραφίες. 

 

4.-Την υπ’αρ.18/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Άνοιξης. 

5.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου σύμφωνα με την 

οποία…Κανείς δεν θα ήθελε να κοπούν τα δέντρα. Θεωρώ ότι το έργο πρέπει να 

προχωρήσει. 

 

6.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη …Στην 

προηγούμενη συνεδρίαση πήραμε ομόφωνη απόφαση να επανέλθει το θέμα. Το 

ιδιοκτησιακό απαντήθηκε αλλά όχι η λύση. Ο εργολάβος δεν έκανε καμία προσπάθεια να 

δώσει κάποια άλλη λύση. Να μας δικαιολογήσει γιατί δεν μπορεί να το κάνει… 

 

7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη…Τα έργα πρέπει να 

προχωρούν .Σύμφωνα με τη μηκοτομή ,το μέγιστο βάθος είναι 6,74μ.Ο δρόμος που περνά 

ο αγωγός είναι ανάντη. Θέλουμε να συμβάλλουμε αλλά δεν έχουμε τα στοιχεία να δούμε τη 

μηκοτομή του αγωγού των λυμάτων. 

 

 8. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης …Περίμενα 

ότι θα είχαμε τη μηκοτομή του αγωγού ακαθάρτων. Ο αγωγός να πάει περιμετρικά του 

οικοπέδου και να περάσει πάνω από τον αγωγό ομβρίων. Γιατί η εμμονή να κοπούν τα 

δέντρα? Θα ψηφίσω λευκό .Σε όλες τις μελέτες γίνονται διορθώσεις. Εδώ ο εργολάβος 

γιατί δεν κάνει διορθώσεις? 

 

9.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κοκμοτού Βασιλείου …Κάποια από τα 

δέντρα είναι ημιθανή .Η ωφελιμότητα του έργου είναι από αυτό το σημείο και μετά. Αν 

κωλυσιεργήσουμε οι άνθρωποι θα πνιγούν. Τι θα γίνει όμως με την αποκατάσταση των 

δέντρων? Το τοπικό συμβούλιο της Άνοιξης έχει συμφωνήσει να κοπούν τα δέντρα. Θα 

είμαι θετικός λόγω της αναγκαιότητας του έργου. 
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10.- Την πρόταση του Προέδρου της ΕΠΖ (μετά τη διαλογική συζήτηση)...Κατόπιν της 

συζήτησης και των επισκέψεων στο σημείο, προτείνω να τροποποιηθεί η απόφαση .Να 

κοπούν μέχρι 7(επτά)πεύκα και να αποκατασταθούν με μεγάλα δέντρα όταν τοποθετηθεί ο 

αγωγός. Το τοπικό συμβούλιο της Άνοιξης  με την επικουρία της Τεχνικής Υπηρεσίας, να 

μεριμνήσουν να υλοποιηθεί η απόφαση. 

 

11.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

  (με ψήφους 5 υπέρ με διπλή ψήφο του Προέδρου, δύο λευκές των κ.κ Τσιλιγκίρη 

Μιχαήλ και Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης και 2 ψήφους κατά των κ.κ 

Κανατσούλη Ιωάννη και Φωτάκη Ιωάννη) 

 

Να κοπούν μέχρι 7(επτά) δέντρα και να αποκατασταθούν με μεγάλα δέντρα όταν 

ολοκληρωθεί  το έργο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου 

«Κατασκευή δικτύου αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων Μ.Αλεξάνδρου –Β΄φάση» 

και το Τοπικό Συμβούλιο της Άνοιξης με την επικουρία της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

να μεριμνήσουν να υλοποιηθεί η απόφαση. 

 

 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 18/2015... 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

  

Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                                                                         ΚρητικόςΑθανάσιος                                                                                

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος  

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης 

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 
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