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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 
Από το πρακτικό της 4ης/ 20.6.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα τη 20η Ιουνίου 2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.30 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. 22688/16-6-2019  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: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων του υπό ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων της 
εταιρείας Ε.Π.Ο.Β. Α.Ε.Β.Ε. επί της οδού Οδυσσέως στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
υλοποίηση του έργου: “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆Η-ΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ”». 
ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου». 
(αρ.πρωτ. 16494/17-04-19) 
ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου». 
(αρ.πρωτ. 17278/23-04-19) 
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου». 
(αρ.πρωτ. 19813/21-5-19) 
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για την κοπή κλάδων δέντρων στα πλαίσια κατασκευής του έργου: 
“Κατασκευή ∆ικτύου Απορροής Οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. 
Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου” της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.» 
(αρ. πρωτ. 15773/11-4-19) 

ΘΕΜΑ 8o: Τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης της οδού Σολωµού µεταξύ των Ο.Τ. 45-46 
του ρυµοτοµικού σχεδίου «Ν. Αιολίς» της ∆.Κ. ∆ιονύσου 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση κοπής δυο πεύκων στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Άνοιξης»                                                                   
 
                     
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω ( 6) µέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Στασινοπούλου Αναστασία 



 

2. Κανατσούλης Ιωάννης  Πέππα  Αγγελική 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος  Iωαννίδης Χαράλαμπος 
4.Ντούντα Χρυσούλα   
5. Tσαγκαράκης Ευάγγελος 
6. Τσουδερός Ιωάννης 

  

   
   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου  
∆ιονύσου. 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα    
κ.Κοκµοτό Βασίλειο. 

 
 
 
    Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το έννατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση κοπής δυο πεύκων στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Άνοιξης» 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την κοπή δύο (2) πεύκων δίπλα από τον Α.Τ.443Β στο ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Άνοιξης. Οι ρίζες των εν λογω πεύκων προκαλούν ζηµιές στα γύρω µνήµατα και 
επειδή η θέση γύρω από αυτά έχει παραχωρηθεί και ως διπλός οικογενειακός τάφος, µε την 
14/2019 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ.Άνοιξης  εµποδίζουν επιπλέον και την 
κατασκευή του µνήµατος. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
 
1.Την εισήγηση του Προέδρου 
2.Το άρθρο 73, παρ. Β, σηµείο iii, του Ν.3852/2010 
3. Την 14/2019 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ.Άνοιξης 
4.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα  
      ηχογραφηµένα πρακτικά. 

 
 
 
          

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την κοπή δύο (2) πεύκων δίπλα από τον Α.Τ.443Β στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Άνοιξης. 

 
   Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 23/2019. 
 

   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως και αποστέλλεται  
� Στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση της απόφασης. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
                ∆αρδαµάνης  Βασίλειος 

    Ράικος ∆ηµήτριος                                Τσαγκαράκης  Ευάγγελος 



 

                                          Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
                                                                 Κανατσούλης Ιωάννης 
                                                                 Τσουδερός Ιωάννης  

             
 
 
 
 
 

 
 


