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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ.Απόφασης 21/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης/ 11.7.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα την 11 Ιουλίου 2018 ηµέρα Τετάρτη 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. 23113/6-7-2018 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: «Περίπτερα ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 2o: «Τροποποίηση πλατείας Μαρίνου Αντύπα της ∆Ε Αγίου Στεφάνου»
ΘΕΜΑ 3o: «Ανάκληση της αρ.22/2017 απόφασης ΕΠΖ.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελο

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστ.
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης
Ιωαννίδης 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.
Πριν την εισήγηση του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα
µέλη για το κατεπείγον συζήτησης ενός θέµατος ΕΗ∆ ύστερα από την υπ’αρ.23326/9-7-2018
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος µε θέµα :«Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» λόγω επικινδυνότητας .
 1Ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: :«Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του ∆ήµου.»

Η ΕΠΖ
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.23326/9-7-2018 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
Οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος ΕΗ∆ «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που
φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ΕΗ∆ θέµα:«Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ EΗ∆: «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.-Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010.
4.-Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2).
5.-Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)
6.. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)
7. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
8. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβ/ντος και Ενέργειας
9.-Την υπ’αρ. 23326/9-7-2018 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
10.-Το κατεπείγον της συζήτησης του ΕΗ∆ θέµατος.
11.- 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.
12.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
1. Το υπ. αριθµ. 10744/19-3-2018 αίτηµα του κ. ∆. Φλάµου που αφορά στην κοπή ενός πεύκου
επί του πεζοδροµίου της οδού Καβάφη 8, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 4/7/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για δέντρο νεαρής ηλικίας, υγιές, το οποίο φύεται στο πεζοδρόµιο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

2. Το υπ. αριθµ. 15643/27-4-2018 αίτηµα του κ. Α. Γεωργίου που αφορά στην κοπή ενός
πεύκου επί του πεζοδροµίου της οδού Ανδραµυτίου 17, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 4/7/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για ένα δέντρο, υγιές, µεγάλου ύψους, του οποίου το κλαδιά εκτείνονται πάνω από τη
στέγη της οικίας. Τα εν λόγω κλαδιά θα έπρεπε να κλαδευτούν για την ασφάλεια του ακινήτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

3. Το υπ. αριθµ. 20592/13-6--2018 αίτηµα της κ. Χ. Φαρµάκη που αφορά στην κοπή ενός
πεύκου επί του πεζοδροµίου της οδού Ρήγα Φεραίου 2, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 4/7/2018, από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι
πρόκειται για ένα δέντρο, υγιές, µεγάλου ύψους το οποίο φύεται στο πεζοδρόµιο και έχει
εµφανή κλίση εντός της οικίας. Εφάπτεται στην περίφραξη και τα κάγκελα. Έχει δηµιουργήσει
πρόβληµα δηµιουργώντας ρωγµές στον τοίχο και εµποδίζει την πόρτα εισόδου του χώρου
στάθµευσης να λειτουργήσει σωστά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Επί της πλατείας Κρυονερίου υπάρχει πεύκο µε µεγάλη κλίση,δεµένο µε συρµατόσχοινο
επικίνδυνο να πέσει και να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Ράικος∆ηµήτριος

∆αρδαµάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

