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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων (πεύκων) προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δικτύου αγωγών απορροής ομβρίων 

υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ φάση» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 

 Την Μελέτη του έργου: “Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού 

Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση” συντεταγμένη από μελετητή δημοσίων έργων και 

θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που προβλέπει τη 

διέλευση αγωγού ομβρίων διαμέτρου Φ900 δια μέσω δημοτικού κοινόχρηστου 

αλσυλλίου στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Αναπαύσεως 

 Το γεγονός ότι για την υλοποίηση των εργασιών της ανωτέρω μελέτης 

απαιτείται η κοπή των δένδρων που παρουσιάζονται στην συνημμένη 

οριζοντιογραφία και στις φωτογραφίες, ήτοι: δεκαέξι (16) πεύκα από το σύνολο 

των 23 που υπάρχουν στο αλσύλλιο επί των οδών Μεσολογγίου και 

Αναπαύσεως 

 Το γεγονός ότι πρόκειται για κοινόχρηστο, δημοτικό χώρο τμήμα του 

κληροτεμαχίου 519δ που έχει παραχωρηθεί στην πρώην κοινότητα Άνοιξης 

σύμφωνα με τις 12075/82 και 8015/83 αποφάσεις Νομαρχίας Αν. Αττικής.  

 Τις υπ'αριθμ. 24185/28-8-15 και 25203/8-9-15 επιστολές του αναδόχου του 

έργου, στις οποίες αναφέρεται ότι “απαιτείται η κοπή των δένδρων, τα οποία 

βρίσκονται στον δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, στη συμβολή των οδών 

Αναπαύσεως και Μεσολογγίου”.  

 Την άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνηγορεί στην κοπή των δένδρων 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση έργου  

 Το γεγονός ότι πρόκειται για την κατασκευή συγχρηματοδοτούμενου έργου από 

το ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής – Δ/νση 

Τεχνικών Έργων 

 Την 18/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Άνοιξης, σχετική με το θέμα 

 

παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 όπως προβεί στη λήψη απόφασης για την κοπή δέκα έξι πεύκων προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

απορροής ομβρίων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση» στη δ.κ. της Άνοιξης στη 
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συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Μεσολογγίου που ευρίσκονται επί 

παρακείμενου, δημοτικού, κοινόχρηστου χώρου. 

 
 

 

 

 

Συν.:  

1. Οριζοντιογραφία της θέσης του αγωγού με τα δένδρα προς κοπή 

2. Φωτογραφίες του κοινόχρηστου χώρου με άποψη των δένδρων 

 

 

 

 

      

Ε.Δ. 

1. Γεν. Αρχείο     

2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.   

3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ. 

4. Φ. Σχετ. Έργου (κ. Κουρουπάκη) 

Η Δ/ντρια  

των Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Αγγελίνα Άννα 

Πολιτικός Μηχανικός 

      

       

 Προϊσταμένη  

Ονομ/μο Κουρουπάκη Αγγ. 

Υπογραφή  

Ημερ/νία  

 
 


