
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.13η/20-11-2017 
Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 12/2017            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Κοπή δένδρων στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 37369/14-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας) που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                                    Α π ό ν τ ε ς:   
                                                                                                   
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                              
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           
3.-Χιώτης Ηρακλής  
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
5.- Κάουλα Βασιλική       
   
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ∆ιονύσου κ. Ζαµάνης 
∆ιονύσιος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι παρατάξεων, καθώς και δηµότες και κάτοικοι του 
∆ήµου µας. 
                                                                                                      
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου Παναγοπούλου 
Παναγιώτα. 
 
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 3ο θέµα εντός ηµερήσιας 
διάταξης ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε το αρ. 36533/08.11.2017 έγγραφο για σύγκληση Τοπικού 
Συµβουλίου από τους αιτούντες Τοπικούς Συµβούλους κο Χιώτη Ηρακλή, κα Χατζηαθανασίου 
Αντιγόνη-Μαριάνθη και κα Κάουλα Βασιλική. Επιπρόσθετα ενηµέρωσε τους παραβρισκόµενους 
ότι έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση στο αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(∆/νση Περιβάλλοντος και πρασίνου). 
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Βασιλική Κάουλα η οποία είπε: "∆εν τηρήθηκε η διαδικασία όπως 
έπρεπε για την κοπή των δένδρων τα οποία θεωρώ ότι δεν ήταν ξερά και εάν ήταν δεν ακολουθήθηκε 
καµία  διαδικασία. ∆εν πάρθηκε απόφαση ούτε από το Τοπικό Συµβούλιο ούτε από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου πριν προβείτε στην κοπή των δένδρων". 
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος είπε:" Έχω καταθέσει στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας για το θέµα και 
υπάρχει αλληλογραφία µε τη ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου".    
Το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κος Σπηλιώτης Σπυρίδων o οποίος είπε: "Πρέπει να αξιολογηθούν οι 
καταγγελίες για µια πιο αντικειµενική απάντηση, εφόσον υπάρχουν ενστάσεις από κατοίκους, και εάν 
χρειαστεί ο ∆ήµος να προβεί σε ένορκη ∆ιοικητική εξέταση (Ε∆Ε) για το θέµα". 
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη η οποία είπε: "Να προτείνουµε στο 
∆ήµαρχο να γίνουν όλες οι ενέργειες για να αποσαφηνιστεί το θέµα, και να έχουµε ενηµέρωση επί 
αυτού". 
Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Χιώτης Ηρακλής ο οποίος είπε: "Επίσης έχουν κοπεί και δεν έχουν 
αντικατασταθεί και σε άλλες οδούς δέντρα και συγκεκριµένα έχουν κοπεί στην οδό Ολυµπιονικών, 
Λεύκης και Βεργίνας".   
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Βασιλική Κάουλα όπου πρότεινε :"Να γίνει άµεσα η αντικατάσταση 
των δένδρων στην οδό Μαραθωνοδρόµων, την σωστή περίοδο για φύτευση δηλ. µέχρι τέλος Μαΐου 
µε όµοια τους µεγάλα δένδρα. Επίσης να αντικατασταθούν και τα δέντρα στα σηµεία που ανέφερε ο 
κος  Ηρακλής Χιώτης".   



 
 
 
Κάτοικοι και ∆ηµότες που παραβρίσκονταν στην συνεδρίαση τόνισαν ότι δεν τηρήθηκε η σωστή 
διαδικασία για την κοπή των δένδρων, ζήτησαν να τους δοθεί αντίγραφο έγκρισης κοπής και ποιος 
έδωσε αυτήν την εντολή. Τέλος τονίστηκε ότι επιβάλλεται να έχουν επίσηµη απάντηση από τους 
αρµόδιους επί του θέµατος. 
Επίσης προτάθηκε να οργανωθεί από το ∆ήµο δενδροφύτευση σε σηµεία του Κρυονερίου. 
       
 Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, και µετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
α)Να γίνει άµεσα η αντικατάσταση των δένδρων στις οδούς Μαραθωνοδρόµων, Ολυµπιονικών, 
Λεύκης και Βεργίνας την σωστή περίοδο για φύτευση δηλ. µέχρι τέλος Μαΐου µε όµοια τους µεγάλα 
δένδρα.  
β)Να γίνουν όλες οι ενέργειες από το ∆ήµαρχο για να αποσαφηνιστεί το θέµα, και να έχουµε 
ενηµέρωση επ'αυτού.     
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 12/2017. 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
                4.- Κάουλα Βασιλική       
                                                                                                                     
 


