
 

 

 

 

Προς 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
  

  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ'αριθμ. 36/12 Μελέτη του έργου: “Άνάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-

Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας στη Δ.Κ. 

Διονύσου” συνταγμένη και θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

2. Την κυκλοφοριακή μελέτη επί του κόμβου  Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών, η οποία συντάχθηκε 

από ιδιώτη μελετητή, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ και παραλήφθηκε με την 

υπ'αριθμ. 39/2010 Απόφαση Δ.Σ. Διονύσου. 

3. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση των εργασιών του ανωτέρω έργου απαιτείται η κοπή των 

δένδρων, που παρουσιάζονται στην συνημμένη οριζοντιογραφία και στις φωτογραφίες, ήτοι: 

δύο πεύκα (Νο 3, 5), ένα κυπαρίσσι (Νο 1), δύο πλατάνια (Νο 8, 9) και τρεις λεύκες / λέιλαντ 

(Νο 2,6,7) 

4. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω δένδρα, πλην των δύο πεύκων, έχουν φυτευτεί από τους 

παρόδιους ιδιοκτήτες επί του κοινόχρηστου χώρου του κόμβου. 

5. Την υπ'αριθμ. 31903/23-9-2012 επιστολή του αναδόχου της κυκλοφοριακής μελέτης, στην 

οποία αναφέρεται ότι “η τροποποίηση της μελέτης με περιορισμό την κοπή των δένδρων θα 

δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες  εξαιτίας περιορισμού του χώρου ανάπτυξης του κόμβου”.  

6. Το γεγονός ότι η προς υλοποίηση μελέτη περιλαμβάνει τη δημιουργία νησίδας πρασίνου με 

φύτευση επτά (7) νέων δένδρων και πενήντα (50) θάμνων στις προκύπτουσες επιφάνειες. 

7. Την άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνηγορεί στην κοπή των δένδρων προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως προβεί στη λήψη της 

απόφασης για την κοπή των οκτώ δένδρων. 
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Συνημμένα 

1. Οριζοντιογραφία του κόμβου με τα 

δένδρα προς κοπή 

2. Φωτογραφίες του κόμβου με τα δένδρα 

προς κοπή 
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