
                               

        

                                                         EIΣΗΓΗΣΗ 
 

      ΠΡΟΣ:  Τον Δήμαρχο για την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
Θέμα: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους. 

 
                  
Έχοντας υπόψη: 
 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

«Νέα    Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης» 

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

3)Την υπ’αρ.18116/16-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τις  

    σχετικές αιτήσεις και φωτογραφικό υλικό. 

4)Την υπ’αρ.18/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου, “η μέριμνα για την κοπή 

των δέντρων” αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας, δεδομένης της 

έλλειψης ανθρώπινων πόρων του ανωτέρου Τμήματος, της μεγάλης 

συσσώρευσης αιτημάτων δημοτών για μεγάλο χρονικό διάστημα που αφορούν 

στην κοπή δέντρων και με σκοπό να διευκολύνει την όλη διαδικασία, ανέλαβε 

τη σύνταξη φακέλου για τη διοικητική διεκπεραίωση κάθε αιτήματος που 

αφορά σε κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου. 

 Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή των αιτημάτων, 

την αυτοψία στο χώρο για την καταγραφή και περιγραφή της υφιστάμενης 
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κατάστασης με τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού, την αποστολή αιτήματος 

προς την Τεχνική Υπηρεσία για την αναζήτηση των απαιτούμενων 

βεβαιώσεων (σχετικό 8), και τέλος τη σύνταξη εισήγησης προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης (κοπή ή μη δέντρου).  

 Αναλυτικότερα η διαδικασία σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι ως εξής: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010 “η λήψη 

αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος” είναι 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6  του Ν.3852/2010 “Το δημοτικό 

συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή 

ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της. 

3. Σύμφωνα με 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) “μέριμνα διά την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και 

προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών 

περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοικήσεως”  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83) 

“Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις 

Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία 

των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση 

άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή.”  

5.  Σύμφωνα με τους Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ.2, στοιχείο η΄ 

(σχετικό 5), το ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-13, άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο η' 

(σχετικό 6) και το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε σχετικό αίτημα χρειάζεται μέσα 

σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. “βεβαίωση του 

μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων ή από διατάξεις της 



αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες 

περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας”. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή της διαδικασίας που 

προβλέπεται  από την υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 διευκρινιστική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της 

διαδικασίας που προκύπτει από το σύνολο των ανωτέρω σχετικών, για 

τα αιτήματα που αφορούν σε κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους 

γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο, - εκτός αν με απόφασή του, το Δημοτικό 

Συμβούλιο μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στην Ε.Π.Ζ.  

7.  H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’αρ.18/2017 απόφασή της την 

οποία διαβιβάζει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα 

εξής: 

� ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 

1. Το υπό αριθμό 11563/25-04-2017 αίτημα της κ. Β. Τσιούμα για την κοπή 

ενός πεύκου επί της οδού Ανθέων 16 στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο υγιές, χλωρό, ύψους περίπου 20 m, του 

οποίου το ριζικό σύστημα εφάπτεται στην περίφραξη της οικίας με συνέπεια 

να δημιουργεί ρωγμές (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ 

 

2. Το υπ. αριθμ. 51000/20-03-2017(πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα του κ. Ν. 

Νικόλαου για την κοπή ενός πεύκου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 16 

(Εμπορικό Κέντρο) στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20 m., το οποίο 

είναι πλησίον του Εμπορικού Κέντρου και εμφανίζει ελαφριά κλίση 30% 

(Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ (ΛΕΥΚΟκ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) 

 

3. Το υπ. αριθμ. 50705/1-3-2017(πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα της κ. 

Χριστοπούλου για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Φρασάλων 9  στη Δ.Ε. 

Αγίου Στεφάνου. 



Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20-25 m., το 

οποίο είναι πλησίον της περίφραξης της οικίας . Το αίτημα έχει γίνει από την 

ιδιοκτήτρια της απέναντι οικίας καθώς η ενδιαφερόμενη απουσιάζει εκτός 

Ελλάδας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

4. Το υπ. αριθ. 12103/27-4-2017 αίτημα της κ. Κάνιου για την κοπή ενός 

δέντρου που βρίσκεται έξω από την οικία της, επί της οδού Αγ. Σωτήρος 1 στη 

Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 23/05/2017, από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 20-25 m., το 

οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου του χώρου στάθμευσης της 

οικίας. Έχει καταστρέψει τις πλάκες του πεζοδρομίου που βρίσκονται 

περιμετρικά του δέντρου. Επίσης έχει ανασηκώσει τις πλάκες της εισόδου 

αλλά και του εσωτερικού του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας 

εμποδίζοντας την πόρτα εισόδου του χώρου στάθμευσης να κλείσει. 

Παραλληλα συγκρατεί τα όμβρια ύδατα εντός του χώρου στάθμευσης 

(Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ 

 

 

� ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
 

5.  Το υπ. αριθ. 4337/14-2-2017 αίτημα της κ. Καλαφάτη και το υπ. αριθμ. 

3198/3-2-17 αίτημα της Δ.Ε. Άνοιξης  για την κοπή δύο πεύκων, στη γωνία 

των οδών Νιόβης και Ανοίξεως στη Δ.Ε. Άνοιξης 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα χλωρά και συγκεκριμένα  ένα δέντρο ύψους 

περίπου δέκα μέτρων με ριζικό σύστημα που βρίσκεται εκτός του πεζοδρομίου 

και κλίση περίπου 25% και ένα δέντρο ύψους περίπου δέκα μέτρων το οποίο 

εμφανίζει κλίση περίπου 35% (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ 

 

6. Το υπ. αριθ. 8021/22-3-2017 αίτημα της κ. Τράμπα Χαρίκλειας για την 

κοπή πεύκου επί της οδού Κανάρη 10 και Τζων Κένεντι. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/5/2017 από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο νεαρής ηλικίας, το οποίο εφάπτεται της 

περίφραξης και του κιγκλιδώματος της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται 

φωτογραφικό υλικό). 



KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΕΙ (4 ΟΧΙ,1 ΝΑΙ 
(κ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ),1 ΛΕΥΚΟ (κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ) 

 

7. Το υπ. αριθ. 7416/22-3-2016 αίτημα του κ. Τσανάκα για την κοπή ενός 

πεύκου, στην οδό Μυρτιάς 6  στη Δ.Ε. Άνοιξης. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλη και 

επικίνδυνη κλίση, ακουμπάει στην περίφραξη και εισχωρεί εντός της 

ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

 

8. Το υπ. αριθ. 11197/22-4-2016 αίτημα για την κοπή ενός πεύκου, στην οδό 

Πιπεροπούλου 7  στη Δ.Ε. Άνοιξης. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 31/5/2017 από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο το οποίο παρουσιάζει μεγάλη κλίση, έχει 

ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου καθώς και τις πλάκες εισόδου στον 

χώρο στάθμευσης της ιδιοκτησίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

 

 

� ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 

9. Το υπ. αριθ. 5233/22-2-2017 αίτημα του κ. Π. Σταθόπουλου για την κοπή 

δύο πεύκων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 40 στη Δ.Ε. Διονύσου   

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διενεργήθηκε στις 7/3/2017, από την 

υπηρεσία μας,  προκύπτει ότι πρόκειται για δύο πεύκα χλωρά, ύψους περίπου 

15 μ.  των οποίων το ριζικό σύστημα από τη μια πλευρά είναι εκτεθειμένο 

στον αέρα καθώς το οδόστρωμα βρίσκεται 1,5 μέτρα κάτω από το επιφάνεια 

των δέντρων (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

 

10. Το υπ. αριθ. 5233/22-2-2017 αίτημα του κ. Ρουπάκα για την κοπή πεύκου 

επί της οδού Αιολίδος 34 στη Δ.Ε. Διονύσου   

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε διενεργήθηκε στις 31/5/2017, από την 

υπηρεσία μας,  προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 20 μ.  

το οποίο εμφανίζει κλίση προς την οικία.  Επίσης στην αίτηση του κ. Ρουπάκα 

αναφέρεται ότι το δέντρο έρχεται σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ. Το εν λόγω 

αίτημα η Υπηρεσία μας, το έχει διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση της 

ΔΕΔΔΗΕ για ενέργειες (κλάδεμα) (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

 



� ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  
11. Το υπ. αριθμ. 51016/21-03-2017 (πρόγραμμα Δημοσθένης) αίτημα του κ. 

Μανωλίτση  για την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Νίκης 18 στη Δ.Ε. 

Δροσιάς 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για δυο πεύκα χλωρά ύψους περίπου 10 m, τα οποία 

παρουσιάζουν : α)το ένα έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου 

βρίσκεται πλησίον της περίφραξης και ακουμπάει στα καλώδια του 

ΟΤΕ(Φωτογραφία) το β) παρουσιάζει ελαφριά κλίση, έχει ανασηκώσει τις 

πλάκες του πεζοδρομίου και βρίσκεται πλησίον της περίφραξης της παραπάνω 

ιδιοκτησίας  (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ ΤΟ (α) 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ (β) 

 

 

12. Το υπ. αριθ. αίτημα 5564/28-2-2017 αίτημα του κ. Μ. Καΐρη για την κοπή 

ενός πεύκου,  επί του πεζοδρομίου της οικίας του, στην οδό Αθηνάς 6 

(πάροδος Λαμπράκη), στη Δ.Ε. Δροσιάς. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 15 μέτρων, το οποίο 

εφάπτεται της ιδιοκτησίας και έχει δημιουργήσει ρωγμές στην περίφραξη. Με 

την περαιτέρω ανάπτυξη του δέντρου είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα θα 

ενταθεί (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΕΙ (4 ΟΧΙ,2 ΝΑΙ 
(κ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ) 

 

 

� ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
13. Το υπ. αριθμ 10018/07-04-2017 αίτημα της κ. Α. Στασινοπούλου για την 

κοπή ενός πεύκου επί της οδού Φιλελλήνων και Αγίου Παντελεήμονος στη 

Δ.Ε. Κρυονέριου. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο χλωρό ύψους 20 m., το οποίο 

εφάπτεται της ιδιοκτησίας και το ριζικό του σύστημα βρίσκεται εντός των 

θεμελίων της οικίας (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΕΙ (3ΟΧΙ κ.ΡΑΪΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΨΗΦΟ ΛΟΓΩ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ,2 ΛΕΥΚΟ 
κ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥκ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ,1 ΝΑΙ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ) 

14. Το υπ. αριθμ. 32035/16-11-2016 αίτημα του κ. Α. Τσιτσιρίγγου  για την 

κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Ιωνίας 3Β στη Δ.Ε. Κρυονέριου 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι  πρόκειται για ένα πλατάνι, με κλίση, το οποίο εφάπτεται της 



περίφραξης και έχει δημιουργήσει ρωγμές. Επίσης έχει ανασηκώσει τις πλάκες 

του πεζοδρομίου. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του δέντρου είναι σίγουρο ότι 

το πρόβλημα θα ενταθεί. 

Από την υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι στο απέναντι πεζοδρόμιο έχει έναν 

ευκάλυπτο με έντονη κλίση που απαιτείται η κοπή του για λόγους ασφαλείας 

(Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Ο ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ (4 ΟΧΙ ,2 ΝΑΙ 
(κ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ) 

 

15. Το υπ. αριθμ. 24670/12-09-2016 αίτημα του κ. Χατζησάρρου για την κοπή 

ενός πλατάνου επί της οδού Αγίας Τριάδος 1 στη Δ.Ε. Κρυονέριου. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι  πρόκειται για ένα πλατάνι, το οποίο έχει ανασηκώσει την 

περίφραξη και τις πλάκες του πεζοδρομίου της παραπάνω ιδιοκτησίας 

(Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ 

 

16. Το υπ. αριθμ.  34309/07-12-2015 αίτημα της κ. Ε. Κουτσιούκου για την 

κοπή ενός πεύκου επί της οδού Νυμφών 1Β και 1Γ στη Δ.Ε. Κρυονέριου 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2017, από την υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι  πρόκειται για ένα πεύκο που έχει ένα μόνο μεγάλο κλαδί με 

έντονη κλίση 60% μόνο προς τη μια πλευρά, ακουμπάει σε καλώδια του ΟΤΕ 

και το ριζικό του σύστημα βρίσκεται πάνω από το ύψος του οδοστρώματος 

(Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

 

17. Το υπ. αριθ. 3709/8-2-17 αίτημα του κ. Θ. Θωμά για την κοπή ενός 

πεύκου, στην οδό Πολυτεχνείου 86, στη Δ.Ε. Κρυονερίου.  

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 7/3/2017 από την υπηρεσία μας,  

προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο του οποίου το ένα κλαδί παρουσιάζει κλίση 

90% και βρίσκεται εντός του οικοπέδου και τα υπόλοιπα παρουσιάζουν κλίση 

προς το οδόστρωμα (Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό). 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

 

 

 

  Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

Η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο: 



� Για την έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Διονύσου. 

� Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης απόφασης που αφορά σε 

κοπές δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Διονύσου, από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής 

 
 

                                                                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.                                                                 
            Συνημμένα                                                    

Τα σχετ 2,3 

             Ε.Δ.                                                                                                                  ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1.Γεν.Αρχείο                                                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


