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Αριθ.Απόφασης 14/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/ 10.4.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα τη 10 Aπριλίου 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. 15048/5-4-2019 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:«∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απότµησης-υποβιβασµού
στάθµης πεζοδροµίου επί της Λ.Τραπεζούντος στη ∆Κ Αγ.Στεφάνου σε θέση του υπό
ίδρυση µικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίµων της εταιρείας
«∆ΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε».
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειµένου να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
στις περιοχές Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου” της
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 3o: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του
αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική
Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4o: Συζήτηση-ενηµέρωση και λήψη απόφασης για υπόθεση σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αγ. Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου που
αφορά στην αναγκαστική τροποποίηση και προσθήκη νέου µνηµείου, λόγω αδυναµίας
χώρου ενταφιασµού».
ΘΕΜΑ 5o:Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου για
διαφηµιστική εκµετάλλευση.
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της ∆.Κ. Κρυονερίου για την
παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού.

ΘΕΜΑ 7o: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της ∆.Κ. Κρυονερίου για
την παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού.
ΘΕΜΑ 8o:«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 ( 6) µέλη:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστασία
Κανατσούλης Ιωάννης
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.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το όγδοο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ 8ο:«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.10786/1-3-2019,12190/13-3-2019,12186/13-3-2019,14648/3-4-2019 εισηγήσεις
της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
4.- Tο υπ’αρ.11024/4-3-2019 αίτηµα της ∆Κ Αγίου Στεφάνου.
5.-Tο υπ’αρ.14850/4-4-2019 αίτηµα του ∆/ντή του ∆ηµοτικού σχολείου Ροδοπόλεως.
6.-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.
7.-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.10786/1-3-2019,12190/13-3-2019,12186/13-3-2019,14648/3-4-2019 εισηγήσεις
της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
4.- Tο υπ’αρ.11024/4-3-2019 αίτηµα της ∆Κ Αγίου Στεφάνου.
5.-Tο υπ’αρ.14850/4-4-2019 αίτηµα του ∆/ντή του ∆ηµοτικού σχολείου Ροδοπόλεως.
6.-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.
7.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ
Το υπ. αριθµ. 11381/19 αίτηµα της ∆Ε ∆ροσιάς που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Θέµιδος, στη διασταύρωση µε Π.Μελά στη ∆.Ε. ∆ροσιάς. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 26/03/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται
για πεύκο τελείως ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων βρισκόµενα στο αδιαµόρφωτο
πεζοδρόµιο της οδού Θέτιδος. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑNOIΞΗΣ
Το υπ. αριθµ. 8730/19 αίτηµα της ∆.Ε. Ανοίξεως που αφορά στην κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Αίµονος 12, στη ∆.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
στις 27/02/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους
περίπου δέκα (10) µέτρων βρισκόµενο στα αριστερά της οδού µε κλίση προς το δρόµο. Στο
τοιχίο, που έχει δηµιουργηθεί λόγω της ανωφέρειας που υπάρχει στην οδό ώστε να
δηµιουργούνται κηπία και να συγκρατείτε το έδαφος, φαίνεται να υπάρχει φθορά – αποκόλληση
των πλακών που έχουν τοποθετηθεί στο τοιχίο και πιθανά να οφείλεται στην ύπαρξη του εν
λόγω δέντρου, χωρίς όµως να παρουσιάζεται κάποια άλλη µεταβολή στο ανάγλυφο του
εδάφους. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

Το υπ. αριθµ. 10267/19 αίτηµα του κ.Βέττα που αφορά στην κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Γιασεµιών 7, στη ∆.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
στις 27/02/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους
περίπου δέκα (15) µέτρων, βρισκόµενο έµπροσθεν της οικίας επί του πεζοδροµίου. Το εν λόγω
δέντρο έχει προκαλέσει ανύψωση στο πεζοδρόµιο και µερικώς στο οδόστρωµα, χωρίς όµως να
φαίνεται κάποια εµφανής ζηµιά στη µάντρα της οικίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
Το υπ. αριθµ. 4437/19 αίτηµα της κ.Βαλανίδα που αφορά την κοπή δύο (2) δέντρων που
βρίσκεται, επί της οδού Μενεξέδων 4Α, στη ∆.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα
χλωρά, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων βρισκόµενα σε εσοχή µάντρας της εν λόγω οικίας,
εφαπτόµενα αυτής. Παρατηρήθηκαν µια ανύψωση των πλακών που βρίσκονται µεταξύ των δύο
δέντρων, ρηγµατώσεις και αποκόλληση του τοιχίου από της κολώνες, µερική αποκόλληση των
µαρµάρων, καθώς και αποκοπή της λάµας στήριξης των κάγκελων λόγω πίεσης των κορµών
σε αυτά. Λόγω αµφιβολιών περί του κοινόχρηστου ή µη χώρου που βρίσκονται τα δέντρα,
αποστείλαµε το µε Α.Π.:5825/29.01.19 έγγραφο (Σχετ.9) στη ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών και
λάβαµε την µε Α.Π.: 10313/27-02-19 απάντηση τους (Σχετ. 10). Κατόπιν τούτου παρακαλούµε
όπως αποφασίσετε για το σχετικό αίτηµα. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ.
Το υπ. αριθµ. 6860/19 αίτηµα της κ. Τσετσέκου που αφορά, στην ύπαρξη δέντρων µε έντονη
κλίση προς το δρόµο και την οικία της αιτούσας, έναντι της οδού Γαρυφάλλων 3, στη ∆.Ε.
Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 26/03/2019 από την Υπηρεσία µας,
προκύπτει ότι πρόκειται για πλειάδα πεύκων που βρίσκονται στο πλάι του δρόµου και άλλα
εντός απερίφρακτου οικοπέδου, µε δύο εξ αυτών να φαίνεται πως βρίσκονται εκτός οικοπέδου
και φέρουν έντονη κλίση και ενός εντός οικοπέδου, αλλά µε εξίσου έντονη κλίση προς το
δρόµο. Επίσης µε το 11837/19 έγγραφο του ∆ασονοµείου Αγίου Στεφάνου διαπιστώθηκε η
έντονη κλίση δύο εξ αυτών και εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη για την κοπή τους και αποφυγή
ατυχήµατος από ενδεχόµενη πτώση τους. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Το υπ. αριθµ. 11512/19 αίτηµα του κ.Σεϊντή που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Ρόδων 6, στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 06/03/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο
χλωρό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων βρισκόµενα έξω από τη µάντρα της οικίας,
εφαπτόµενα αυτής. Παρατηρήθηκε, η ύπαρξη ρηγµατώσεων αλλά και κοπής-σπασίµατος του
τοιχίου, καθώς και µερική αποκόλληση των κάγκελων αλλά και στράβωµα αυτών. ΟΜΟΦΩΝΑ
ΝΑ ΚΟΠΕΙ
Αντικατάσταση όλων των λέιλαντ που υπάρχουν
Αντύπα.ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ

εντός

της

πλατείας

Μαρίνου

Ένα πεύκο επί της οδού Ανθέων 16. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Το υπ. αριθµ. 41985/19 αίτηµα του κ.Χατζηνικολαΐδη που αφορά την κοπή τριών (3) δέντρων
που βρίσκεται, επί της οδού Ρήγα Φεραίου & Μπουµπουλίνας, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/01/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται
για τρία (3) πεύκα εντελώς ξερά, ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων, που βρίσκονται σε χώρο
που δεν δύναται να προκύψει εάν πρόκειται για ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο σύµφωνα και µε την

απάντηση της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών (σχετ.11) και µε Α.Π.:10312, που λάβαµε µετά από
σχετική αλληλογραφία (σχετ12). Κατόπιν τούτου παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για το εν
λόγω αίτηµα. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ.
Το υπ. αριθµ. 9773/19 αίτηµα της κ.Σιµιτση που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 17, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 06/03/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1)
πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, που βρίσκονται σε κηπίο εκτός της
µάντρας της εν λόγω οικίας. Αν και δεν παρουσιάζεται κάποια σηµαντική διαφορά στην κλίση
(προς το δρόµο) του δέντρου συγκριτικά µε φωτογραφία του 2014, έχει παρουσιαστεί ρωγµή
στο τοιχίο έµπροσθεν του κορµού αυτού. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
Το υπ. αριθµ. 105825/19 αίτηµα του κ.Γαλανόπουλου που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου
που βρίσκεται, επί της οδού Μεσσηνίας 12, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 26/03/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1)
πεύκο τελείως ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, που βρίσκονται επι του
οδοστρώµατος, έµπροσθεν της οικίας µε το αριθµητικό 12. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Το υπ. αριθµ. 9772/19 αίτηµα του κ. Γιανουκάκου που αφορά την κοπή τριών (3) δέντρων που
βρίσκονται, επί της οδού Μαραθωνοµάχων και Παπαφλέσσα, στη ∆.Ε. Σταµάτας. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 06/03/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται
για τρείς (3) υγιείς ευκαλύπτους, ύψους από περίπου δεκα (10) εώς περίπου είκοσι (20)
µέτρων βρισκόµενα στο πλάι του δρόµου της οδού Μαραθωνοµάχων. Ένα µεγάλο σπασµένο
κλαδί (ξερό), βρίσκεται πάνω στο ένα εκ των τριών και µεγαλυτέρου δέντρου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ
ΚΟΠΟΥΝ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Το υπ. αριθµ. 9607/19 αίτηµα του κ.Τσιτσιρίγγου που αφορά στην κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Ιωνίας 3Β, στη ∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
στις 27/02/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πλατάνι χλωρό, ύψους
περίπου πέντε (5) µέτρων, επικαλυµµένο µε αναρριχώµενο φυτό (κισσό). Το δέντρο βρίσκεται
δεξιά της εισόδου της εν λόγω κατοικίας, µε τον κορµό λόγω της ιδιοµορφίας του να κλείνει
σχεδόν την είσοδο αυτής και παρατηρήθηκαν ρωγµές τόσο στην τσιµεντένια κάσα της οικίας,
όσο και στο πλακόστρωτο του κήπου αλλά και του πεζοδροµίου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.
Το υπ. αριθµ. 13236/19 αίτηµα του κ.∆ηµόπουλου που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου που
βρίσκεται, επί της οδού Ιωνίας 1Α, στη ∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
στις 27/03/2019 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πλατάνι χλωρό, ύψους
περίπου δέκα (10) µέτρων βρισκόµενο στο πεζοδρόµιο. Οι ρίζες του δέντρου απλώνονται σε
όλη την έκταση του κήπου προκαλώντας ρηγµατώσεις στο πλακόστρωτο της οικίας και σε άλλα
σηµεία αυτής, επίσης έχει προκαλέσει ανύψωση των πλακών του πεζοδροµίου και κατά τα
λεγόµενα του ιδιοκτήτη πρόσφατα επισκευάστηκε η µάντρα της οικίας που είχε υποστεί φθορές.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ
Κλάδεµα 16 πεύκων στον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδόπολης.ΟΜΟΦΩΝΑ
ΝΑ ΚΛΑ∆ΕΥΤΟΥΝ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως και αποστέλλεται
 Στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση της απόφασης.
 Στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος ∆ηµήτριος

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

