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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 17/2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 23.9.2015  της ..6ης/2015.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 
01,  ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 26394/18-9-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& 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 1ο: «Koπή δέντρων για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου απορροής 
ομβρίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση». 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Αναστασία  Στασινοπούλου                                              
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 
3.Πέππα Αγγελική Κρητικός Αθανάσιος 
4.Κανατσούλης Ιωάννης  
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
6. Φωτάκης Ιωάννης  
  
  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ Κοκμοτός Βασίλειος( ο οποίος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του ΕΗΔ θέματος και αναπλήρωνε το τακτικό μέλος της ΕΠΖ 

κ.Στασινοπούλου Αναστασία), Ζυγούνας Γεώργιος επικεφαλής της ΔΑΔΙΟΝ. 

 

  O Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: «Koπή δέντρων για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου απορροής 
οβρίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση». 

               

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.25203/14-9-2015 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  

συνοδευόμενη από την αίτηση του εργολάβου και σχετικές φωτογραφίες. 

 

4.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 
Πρότεινε τη λήψη απόφασης σχετικά με την Koπή δέντρων για την υλοποίηση έργου με τίτλο 
«Κατασκευή δικτύου απορροής οβρίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  -την εισήγηση  του  Προέδρου, 

 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.25203/14-9-2015 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

συνοδευόμενη από την αίτηση του εργολάβου και σχετικές φωτογραφίες. 

 

4.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελικής σύμφωνα με την οποία… 

Θα διαφωνήσω με την εισήγηση, γιατί ο αγωγός θα περάσει μέσα από το οικόπεδο και θα 

κοπούν τα δέντρα. Να περάσει αν γίνεται μέσα από το δρόμο .Δεν θα ψηφίσω την 

εισήγηση…. 

5.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη ….η εισήγηση 

είναι ελλιπής.. Να συμπεριλάβουμε στην απόφαση ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλη λύση 

εφικτή και όχι δαπανηρή ,γι’αυτό παίρνουμε αρνητική απόφαση. Δε θέλουμε να 

σταματήσει το έργο. Να μελετηθεί μια άλλη λύση και να ξανασυζητηθεί. 

6.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη…Υπάρχει πιθανότητα να 

περάσει ο αγωγός από το δρόμο? Δεν μπορώ να εξουσιοδοτήσω κάτι τέτοιο. Μόνο αν δεν 

υπάρχει άλλη λύση. Χρειάζεται απόφαση του Δήμου για την κοπή των δέντρων παρόλο που 

το έργο είναι της Περιφέρειας. Να γίνει το έργο με το μικρότερο περιβαλλοντικό  κόστος. 
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Να πούμε όχι και να συνεννοηθεί ο Δήμος με την Περιφέρεια και να μελετήσουν αν 

υπάρχει εφικτή λύση ή όχι. 

 

7. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης …η 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας θα έπρεπε να αναφέρει αν ο χώρος είναι 

κοινόχρηστος ή όχι… 

 

8.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

 

Απορρίπτει το αίτημα του εργολάβου για περιβαλλοντικούς λόγους και να 

επανέλθει το θέμα προς συζήτηση  προκειμένου να βρεθεί μία λύση με το λιγότερο 

περιβαλλοντικό κόστος καθώς και να διερευνηθεί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

του οικοπέδου. 

 

 

 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 17/2015... 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                                                                         ΠέππαΑγγελική                                                                                         

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος  

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης 

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 

                                                                          
      

 

 


