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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 
 
Από το πρακτικό της 6ης/ 12.10.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα την 12η Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή 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. 31731/3-10-2018 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: Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τµήµατος οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου    
                 21 της ∆.Ε Άνοιξης. 
 ΘΕΜΑ 2o: Tροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ «Κανονισµός Ύδρευσης  
                  ∆ήµου   ∆ιονύσου.  
 ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους                   
                   του  ∆ήµου». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (7) µέλη: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Στασινοπούλου Αναστ. 
2. Πέππα Αγγελική  Iωαννίδης Χαράλαμπος 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος   
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.   
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελο   
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. 
   Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ∆ήµαρχος κ.Ζαµάνης ∆ιονύσιος,ο επικεφαλής της Ενωτικής    
   Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης Ιωάννης,η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη  
   Καλλιόπη και ο πολίτης κ.Σταµπολιάδης Γεώργιος για το πρώτο θέµα της ηµερήσιας  
   διάταξης. 



 

   Πριν τη συζήτηση του 3ΟΥ θέµατος της Η.∆ αποχώρησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και  
  ανέλαβε Προεδρεύων ο κ.Κανατσούλης Ιωάννης. 
 Το δεύτερο θέµα της Η.∆ µε θέµα:Tροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ µε 
θέµα:Kανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου αποσύρθηκε λόγω απουσίας της αρµόδιας 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ.Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλας   Ο Προεδρεύων 
εισηγήθηκε το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 

    ΘΕΜΑ 1ο: «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.υπ’αρ.29308/17-9-2018 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 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.- Την υπ’αρ.υπ’αρ.29308/17-9-2018 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 κατεγράφησαν στα  
      ηχογραφηµένα πρακτικά. 
 
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

1. Το υπ. αριθµ. 25592 αίτηµα της κ. Καλογερίδη Αγγελικής που αφορά στην κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού Κουλουψούζη 13, στη ∆.Ε.Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που 



 

διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για 

δέντρο χλωρό, ύψους περίπου είκοσι (20) µέτρων, µε κλίση προς την οικία της 

ενδιαφερόµενης στον αριθµητικό 15, χωρίς όµως να ακουµπούν κλαδιά στην οικία της 

αφού βρίσκονται σε απόσταση περίπου πέντε  (5) µέτρων από αυτήν. 

OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 
2. Το υπ. αριθµ. 25910 αίτηµα του κ. Λιάκου ∆ηµήτριου που αφορά στην κοπή µιας 

λεύκας επί της οδού Αρτέµιδος 5, στη ∆.Ε.Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για 

δέντρο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων µε λεπτό κορµό και κλίση προς την 

οικία του ενδιαφερόµενου, στηριζόµενο σε µεταλλικό φράκτη της οικίας. 

OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 
3. Το υπ. αριθµ. 22790 αίτηµα του κ. Φέρτη Ιωάννη που αφορά στην κοπή ενός πεύκου 

επί της οδού Μπουµπουλίνας 8 (τέρµα), στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας 

που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για 

δέντρο ξερό, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων. 

           OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ  

1. Το υπ. αριθµ. 17620 αίτηµα του κ. Γιαννόπουλου Γεώργιου που αφορά στο πρόβληµα που 

δηµιουργεί ένα πεύκο επί της οδού Αθηνών 25, στη ∆.Ε.∆ροσιάς, για το οποίο σε 

προηγούµενο αίτηµά του (Α.Π.40762/06.12.17) που ζητούσε την κοπή του και οµόφωνα 

αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την απόφαση 8/2018, ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ.  

Κατόπιν νέας αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018, από την Υπηρεσία µας, 

αναφέρεται ότι πρόκειται για χλωρό δέντρο ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, το 

οποίο εφάπτεται στη µάντρα της οικίας µε κλίση προς το δρόµο και πιθανά να 

δηµιουργούνται προβλήµατα στην οικία. Εκατέρωθεν του κορµού περνούν καλώδια ΟΤΕ & 

∆ΕΗ και σχετικά η υπηρεσία θα ενηµερώσει τους εν λόγω φορείς για το κλάδεµα των 

δέντρων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑ∆ΕΥΤΕΙ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

1. Το υπ. αριθµ. 26056 αίτηµα του κ. Ανδρίτσου Κωνσταντίνου που αφορά στην κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού ∆εινοκράτους πριν τη διασταύρωση µε την οδό Ανθέων στα δεξιά, στη 

∆.Ε.∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία 

µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ξερό δέντρο ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων, µε κίνδυνο 

να πέσει ή να σπάσει σε επικείµενη κακοκαιρία.  

OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

2. Το υπ. αριθµ. 20592 αίτηµα της κ. Φαρµάκη Χρυσάνθης που αφορά στην κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού Ξάνθου 2 & Ρήγα Φεραίου 2, στη ∆.Ε.∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας 



 

που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για 

χλωρό δέντρο ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, µε κλίση προς την οικία της 

ενδιαφερόµενης και εφαπτόµενο του τοιχίου της και των κάγκελων που βρίσκονται πάνω 

στο τοιχίο. 

.    OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 
 
  3.Το υπ’αρ.30967/27-9-2018 αίτηµα της κ.Γκάγκα Άννα –Νίκης που αφορά στην κοπή ενός   
 
       πεύκου επί της Λ.∆ιονύσου 106, στη ∆.Ε.∆ιονύσου λόγω επικινδυνότητας Το αίτηµα ήρθε  
 

       στην ΕΠΖ εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω σοβαρής επικινδυνότητας. 
 

OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

   Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 29/2018. 
 

   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

Κανατσούλης Ιωάννης 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τσαγκαράκης Ευάγγελος 
∆αρδαµάνης Βασίλειος 

Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
Πέππα Αγγελική  
Τσουδερός Ιωάννης

 
 
 
 
 
 

 
 


