
 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 

  του έργου: “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ-

   ΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑ-  ΝΟΣ” 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την από 28/8/2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου με την εταιρεία “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” για την 
κατασκευή του έργου: “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ” 

2. Ότι με το έργο αυτό κατασκευάζεται το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε πέντε 
(5) Δ. Κ. του Δήμου Διονύσου. 

3. Ότι σύμφωνα με τη μελέτη για την Δ.Κ. Ροδόπολης, διέρχονται αγωγοί Φ250 από τις οδούς 
Ευτέρπης  και Ειρήνης καταλήγοντας προς τα κατάντη  

4. Την από 10/52019 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (αρ. Πρωτ. 72153/A.049/10-5-2019) με την 
οποία ζητείται η άδεια για την κοπή: 

α. Δύο (2) πεύκων στην οδό Ευτέρπης τα οποία βρίσκονται επί του  χώρου της οδού, πλησίον της θέσης του 
ορύγματος και  

β. Πέντε (5) νεαρά πλατάνια και δύο (2) λεμονοκυπάρισσα, τα οποία αν και βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της 
οδού Ειρήνης, απαιτείται η κοπή τους λόγω στενότητας χώρου για την κατασκευή του εσωτερικού αγωγού 
ακαθάρτων, παρουσία και του κιβωτοειδούς οχετού ομβρίων αλλά και του συλλεκτήρα ακαθάρτων της 
ΕΥΔΑΠ στο εύρος της οδού. Για τον ίδιο λόγο έχει ζητηθεί και η μετατόπιση κολώνας ΔΕΗ που βρίσκεται 
επίσης στο πεζοδρόμιο της οδού Ειρήνης. 

5. Τα σχέδια οριζοντιογραφίας του έργου στις οδούς Ευτέρπης και Ειρήνης και τις φωτογραφίες όπου 
φαίνονται τα προς κοπή δέντρα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Δροσιά:  17/05/2019 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Πρωτ: - 19393 - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Δήμητρα Νίκα 



 

6. Την αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία μας από την οποία προκύπτει ότι λόγω της εγγύτητας της 
θέσης των πεύκων της οδού Ευτέρπης με το όρυγμα κατασκευής του δικτύου και της κλίσης που 
έχουν ορισμένα από αυτά, είναι πιθανή η κοπή τμήματος του ριζικού τους συστήματος, με συνέπεια 
την αυξημένη επικινδυνότητα πτώσης τους. Για την οδό Ειρήνης είναι μονοσήμαντη η θέση του 
αγωγού στον χώρο του πεζοδρομίου αφού σχεδόν ολόκληρο το πλάτος της οδού καταλαμβάνεται 
από τον κιβωτοειδή οχετό ομβρίων και τον συλλεκτήρα της ΕΥΔΑΠ. 

7. Το ότι θα υπάρξει προσπάθεια κατά την εκσκαφή να μην κοπούν όλα τα δέντρα αν δεν συντρέξουν 
λόγοι επικινδυνότητας. 

 

 

Παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

 Όπως προβεί στη λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) πεύκων στην οδό Ευτέρπης και πέντε (5) 
νεαρά πλατανιών και δύο (2) λεμονοκυπάρισσων στην οδό Ειρήνης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ”. 

 

 

Συν.:  1. Απόσπασμα οριζοντιογραφίας της θέσης του αγωγού με τα προς κοπή δέντρα 

 2. Φωτογραφίες των δέντρων προς κοπή. 

 
 

 
 Ε.Δ.      

1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.     
3. Φ. Εισηγήσεων    
4. Φ. Έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


