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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 
Από το πρακτικό της 8ης/ 19.12.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα την 19η ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01, 
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 42910/11-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου 
∆ηµητρίου, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& 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 1o:«Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ.  
        Κρυονερίου από εγκατάσταση της εταιρείας “DEMO A.B.E.E.» 
 

ΘΕΜΑ 2o: «Απόφαση για Τροποποίηση Γ.Π.Σ Ροδόπολης». 
 
ΘΕΜΑ 3o:  «Ίδρυση ∆ηµοτικού Περιπτέρου στην Αναγέννηση της ∆Ε ∆ιονύσου.» 
 
ΘΕΜΑ 4o:  «Εικονοστάσιο στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας». 
 
 ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του    
                      ∆ήµου.» 
                      
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (5) µέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Στασινοπούλου Αναστ. 
2. Πέππα Αγγελική  Κανατσούλης Ιωάννης 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος  Τσουδερός Ιωάννης 
4.Ντούντα Χρυσούλα  Iωαννίδης Χαράλαμπος 
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελος   
   
   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου  
∆ιονύσου. 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα    
κ.Κοκµοτό Βασίλειο. 



 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ,ο επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης 
Ιωάννης, η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ  Κριεµάδης Στέφανος,Σπηλιώτης Σπυρίδων και Γιαννουλάτος Σπυρίδων. 

   
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 

� ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου». 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.-Τις υπ’αρ.υπ’αρ.41445/29-11-2018 & 43416/13-12-2018 εισηγήσεις της ∆/νσης   
     Περιβάλλοντος. 
 
4.-Την υπ’αρ.251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία  
     µεταβιβάζει την αρµοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται  
     σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 

5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Πρότεινε την λήψη απόφασης  για την έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε 
κοινόχρηστους χώρους του  ∆ήµου. 
 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
 
-την εισήγηση του Προέδρου 

 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.- Τις υπ’αρ.υπ’αρ.41445/29-11-2018 & 43416/13-12-2018 εισηγήσεις της ∆/νσης   
      Περιβάλλοντος. 
 
4.-Την υπ’αρ.251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία  
     µεταβιβάζει την αρµοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται  
     σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 
 5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα  
      ηχογραφηµένα πρακτικά. 
 
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

1.Το υπ. αριθµ. 31214 αίτηµα της κ. Αραµπατζόγλου που αφορά την κοπή χλωρού πεύκου επί 

της οδού Αρτέµιδος 5, στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 



 

08/11/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο χλωρό, ύψους περίπου 

δέκα (10) µέτρων, όπου ένας εκ των κορµών έχει σχεδόν ακουµπήσει την κατοικία και 

ανέρχεται µέχρι το ύψος της ταράτσας. ∆εν παρατηρήθηκε να υπάρχει κάποια φθορά ή 

ανύψωση στις πλάκες του πεζοδροµίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΠΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ. 

2.Το υπ΄αρίθµ.: 167828 αίτηµα του κ.Κρητικόπουλου  που αφορά την κοπή ξερού δέντρου επι 

της οδού Ισµήνης στη ∆.Ε.Αγ.Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 13/11/2018 

από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο ξερό, ύψους περίπου δέκα (20) 

µέτρων στο πλάι της οδού Ισµήνης στον Άγιο Στέφανο. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

3.Το υπ. αριθµ. 38619 αίτηµα του κ. Κυρίτση, όπως µας διαβιβάστηκε από τη ∆/νση 

Πολεοδοµίας, και αφορά την κοπή (3) τριών δέντρων (πεύκα) επί της οδού Μαραθώνος και 

Φαρσάλων, στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 10/12/2018 

από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρα τελείως ξερά, ύψους περίπου δέκα 

(10) µέτρων βρισκόµενα επί της Λ.Μαραθώνος. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ. 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ  

1. Το υπ. αριθµ. 29317 αίτηµα της κ. Φερεντίνου που αφορά την κοπή δέντρου επί της οδού 

Αµαδρυάδων 5 στη ∆.Ε. ∆ροσιάς έξω από την οικία της. Κατόπιν αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στις 01/10/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο 

τελείως ξερό, ύψους περίπου 20µέτρων µε κλίση προς την οικία της αιτούσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

2.  Το υπ. αριθµ. 29790 αίτηµα των κατοίκων της οδού Μπιζανίου στη ∆.Ε. ∆ροσιάς, που 

αφορά την κοπή δύο δέντρων (πεύκων) και συγκεκριµένα έξω από την οικία, µίας εκ των 

κατοίκων, της κ.Παλαµήδη. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 05/10/2018 από την 

Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρά πεύκα, ύψους περίπου 20µέτρων µε 

κλίση προς την οδό, τα οποία έχουν ήδη δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στα τοιχία της 

οικίας άλλα και στο πεζοδρόµιο έµπροσθεν αυτής. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ. 

3. Το υπ. αριθµ. 34609 αίτηµα της κ. Χουνδρή που αφορά την κοπή χλωρού πεύκου επί της 

οδού Σολωµού 10, στη ∆.Ε. ∆ροσιάς. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 12/11/2018 

από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό πεύκο ύψους περίπου 10 

µέτρων βρισκόµενο επί του πεζοδροµίου, το οποίο παρουσιάζει µικρή γωνία στον κορµό 

του (περίπου 1,5µέτρο από το έδαφος) και εν συνεχεία υψώνεται προς τα πάνω. Το εν 

λόγω πεύκο έχει ήδη ανασηκώσει το έδαφος προκαλώντας ζηµιά στο πεζοδρόµιο. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

 

 



 

      ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

1.Το υπ. αριθµ. 28847 αίτηµα της κ. Κάρµα που αφορά την κοπή τριών (3) πεύκων επί της 

οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 15 στη ∆.Ε. ∆ιονύσου, στο πεζοδρόµιο έξω από την οικία. 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 01/10/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι 

πρόκειται για χλωρά δέντρα (πεύκα) ύψους περίπου δέκα (10) µέτρων, µε απόσταση 

περίπου 6-7 µέτρων από την οικία και φαίνεται πως αρχίζουν να προκαλούν φθορές στη 

µάντρα της οικίας (ρωγµές). OMOΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ. 

2.Το υπ. αριθµ. 30463 αίτηµα του κ. Σπίγγου που αφορά την κοπή ενός πεύκου επί της 

οδού Πλαστήρα 10, στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 

04/10/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για ξερό δέντρο, ύψους 

περίπου δεκαπέντε (15) µέτρων, µε κλίση προς τον υπάρχοντα τσιµεντόδροµο. 

ΟΜΟΦΩΝΑΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

3.Το υπ. αριθµ. 10744 αίτηµα του κ. Φλάµου που αφορά την κοπή ενός πεύκου επί του 

πεζοδροµίου της Καβάφη 8 στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 

12/11/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό πεύκο, ύψους 

περίπου 5µέτρων που δεν ακουµπάει την κολώνα του ΟΤΕ καθώς βρίσκεται σε απόσταση 

περίπου 3µέτρων από αυτήν και τα κλαδιά του, όπως και των απέναντι δέντρων από την 

οικία, φαίνεται να ακουµπούν τα καλώδια της ∆ΕΗ και γι΄ αυτό ενηµερώθηκε η  

συγκεκριµένη υπηρεσία µε σχετική επιστολή. ΜΟΝΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΑΠΟ ∆ΕΗ. 

3.Το υπ. αριθµ. 184274 αίτηµα NOVOVILLE του κ. Μανώλη που αφορά την αυτοψία σε 

πεύκο που θεωρείται επικίνδυνο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο ∆ιόνυσο. Κατόπιν 

αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 10/12/2018 από την Υπηρεσία µας και σύµφωνα µε την 

επικοινωνία που είχαµε µε τη σύζυγο του αιτούντα, ζητείται η κοπή του πεύκου που 

βρίσκεται στην ανωτέρω οδό. Πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου (20) µέτρων, 

χωρίς να φαίνονται όµως εµφανείς ζηµιές στο πεζοδρόµιο, παρά µόνο µια ρωγµή επί του 

οδοστρώµατος που πιθανά να οφείλεται στο εν λόγω δέντρο. Ο κορµός από κάποιο ύψος 

και πάνω γίνεται διπλός και ακουµπάει το καλώδιο παροχής ρεύµατος της διπλανής οικίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΛΑ∆ΕΥΤΕΙ . 

4.∆ύο πεύκα που βρίσκονται στην οδό Σατωβριάνδου 19 και οι ρίζες τους έχουν σπάσει τον 

αγωγό ύδρευσης. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ. 

5.’Ενα πεύκο που έχει γείρει επικίνδυνα στην οδό Ανακτορείας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

      ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ   

1.Το υπ. αριθµ. 39266 αίτηµα της κ. Κατσουρίνη, που αφορά την κοπή (3) δέντρων (πεύκα) 

επί της οδού Καραολή 3 στη ∆.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 

10/12/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκα ύψους περίπου 



 

δεκαπέντε (15) µέτρων βρισκόµενα επί της Καραολή 3. Το πρώτο εξ΄ αυτών είναι τελείως 

ξερό και σχεδόν εφάπτεται της µάντρας. Το δεύτερο δέντρο είναι χλωρό και δεν 

παρουσιάζει κάποια κλίση, παρά µόνο στη µάντρα στο σηµείο του δέντρου υπάρχει ρωγµή 

που πιθανά έχει προκύψει από αυτό. Το τρίτο δέντρο είναι χλωρό χωρίς κάποια κλίση και 

παρατηρείται ανύψωση στις πλάκες του πεζοδροµίου που δεν φαίνεται όµως να έχει 

µεταβληθεί σηµαντικά, συγκριτικά µε φωτογραφία του 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ 

ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΕΡΟ. 

2.Το υπ. αριθµ. 39892 αίτηµα του κ. Χριστοδουλέλη, όπως µας διαβιβάστηκε από την 

∆/νση Πολεοδοµίας και αφορά την κοπή (1) δέντρου (Κυπαρίσσι) επί της οδού Ροδοδάφνης 

29, στη ∆.Ε. Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/12/2018 από την 

Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για κορµό από κυπαρίσσι τελείως ξερού, ύψους 

περίπου δέκα (10) µέτρων. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

3.Το προφορικό αίτηµα ∆ηµότη µας που αφορά την κοπή τµήµατος δέντρου (πεύκου) που 

βγαίνει εκτός ιδιοκτησίας επί της οδού Λ.Μαραθώνος (µεταξύ των οδών Β.Κων/νου & 

Ορφέως) στη ∆.Ε. Ανοίξεως, οδό µε έντονη κυκλοφορία. Κατόπιν αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στις 08/11/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό 

δέντρο µε κλίση προς το δρόµο, βρισκόµενο στο πλάι της οδού (εντός ιδιοκτησίας) και 

έναντι στάσης λεωφορείων, µε πιθανό αποτέλεσµα σε περίπτωση πτώσης του, την 

απώλεια ανθρώπινης ζωής. Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση για κοπή του 

εξερχόµενου από την ιδιοκτησία τµήµατος του δέντρου λόγω επικινδυνότητας.ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ. 

4.Το υπ. αριθµ. 32485 αίτηµα της κ. Ασηµάκη που αφορά την κοπή χλωρού πεύκου επί της 

οδού Γιασεµιών και Κυκλαµίνων, στη ∆.Ε.Ανοίξεως. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε 

στις 12/11/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό πεύκο ύψους 

περίπου 15 µέτρων µε µικρή κλίση προς το δρόµο, το οποίο έχει ήδη ανασηκώσει τις 

πλάκες του πεζοδροµίου γύρω του και φαίνεται ότι αρχίζει να προκαλεί και ζηµιά στη 

µάντρα της οικίας της αιτούσης (ρωγµή). ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

5. Το υπ. αριθµ. 18855/25-5-2018 αίτηµα του κ.Λαζάρου που αφορά σε πεύκο µε 

επικίνδυνη κλίση στην οδό Γιασεµιών 13, στη ∆.Ε.Ανοίξεως. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

       ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

      1. Το από 26/9/18 ενηµερωτικό email της ∆.Ε.Κρυονερίου, που αφορά την κοπή ξερού 

δέντρου (κυπαρίσσι) στην οδό Λεύκης 10, επι του πεζοδροµίου. Κατόπιν αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στις 01/10/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για 

κυπαρίσσι τελείως ξερό, επι του πεζοδροµίου της οδού Λεύκης. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 



 

      2.Το από 21/9/18 ενηµερωτικό email της ∆.Ε.Κρυονερίου, που αφορά την κοπή δύο (2) 

δέντρων (Λεύκες) στην οδό Κανάρη και δύο (2) ξερών δέντρων (κυπαρίσσια) στην οδό 

Κυκλαµίνων & Νικοµήδειας. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 01/10/2018 από την 

Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για την µεν πρώτη περίπτωση της οδού Κανάρη, 

πρόκειται για δύο κορµούς από λεύκες, οι οποίες έχουν κοπεί στο επάνω µέρος και η µία 

έχει κάποια χλωρά κλαδιά, µε τον ένα κορµό να βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο 

(σκάλες) και ο δεύτερος σε εσοχή τοιχίου, που πιθανά ανήκει στην εν λόγω ιδιοκτησία. Για 

τη δεύτερη περίπτωση των οδών Κυκλαµίνων και Νικοµήδειας, πρόκειται για ξερά δέντρα 

(κυπαρίσσια) ύψους περίπου 20 µέτρων, βρισκόµενα το ένα σε κοινόχρηστο χώρο και το 

άλλο εντός ιδιοκτησίας. Επειδή για τα δέντρα που έχει αρµοδιότητα ο ∆ήµος, είναι τα εντός 

κοινόχρηστου χώρου και αυτά είναι ένα (1) κυπαρίσσι και µία (1) λεύκα, παρακαλούµε για 

την λήψη απόφασης για αυτά. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΤΑ ∆ΥΟ ΞΕΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΞΕΡΗ ΛΕΥΚΑ.ΟΧΙ Η ΧΛΩΡΗ ΛΕΥΚΑ. 

     3.Το υπ. αριθµ. 31519 αίτηµα του κ. Βλυσίδη που αφορά την κοπή χλωρού δέντρου (λεύκα), 

έναντι της οδού Λεύκης 35, στη ∆.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 

12/11/2018 από την Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό δέντρο, ύψους 

περίπου 15 µέτρων µε φθορά στον κορµό του (ξερός και µισοσπασµένος) µε κίνδυνο αυτό 

να πέσι-σπάσει λόγω του ξερού του κορµού. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

    4.Το υπ. αριθµ. 42283/19-12-2017 του κ.∆ηµόπουλου Γεωργίου για κοπή ενός πλατάνου 

στην οδό Ιωνίας 1Α, στη ∆.Ε. Κρυονερίου ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ. 

 

       ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Το υπ. αριθµ. 32798 αίτηµα του κ. Στάικου (Πρόεδρος «ΕΣΤΙΑΣ» ∆.∆ιονύσου) που αφορά 

τον έλεγχο και την κοπή όποιων δέντρων απαιτείται, εντός τεσσάρων (4) παιδικών σταθµών 

του ∆ήµου. Για τους µεν δύο (Κίρκης-Άνοιξη, Γρ.Λαµπράκη-∆ροσιά) η Ε.Π.Ζ. έχει εγκρίνει 

την κοπή δέντρων µε την 30/2018 απόφασή της. Παρακαλούµε για λήψη απόφασης της για 

τους υπόλοιπους δύο (Τραπεζούντος- Άγ.Στέφανος, Ανθέων-∆ιόνυσος) καθώς ο µεν 

πρώτος έχει ένα πεύκο χλωρό ύψους περίπου 15 µέτρων το οποίο η  υπηρεσία Πρασίνου 

θα κλαδέψει µεν, αλλά η Ε.Π.Ζ. παρακαλείται να εξετάσει την πιθανή κοπή του για λόγους 

ασφάλειας των µαθητών. Οµοίως στον δεύτερο Παιδικό Σταθµό υπάρχει πλήθος δέντρων 

(5-6) τα οποία η Υπηρεσία Πρασίνου θα κλαδέψει µεν, αλλά η Ε.Π.Ζ. παρακαλείται να 

εξετάσει την πιθανή κοπή τους για λόγους ασφάλειας των µαθητών. ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ 

ΚΛΑ∆ΕΥΤΟΥΝ. 

 

 

 



 

       ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ. 

1.Να κοπεί  πεύκο που έχει γείρει επικίνδυνα στον Εύξεινο Πόντο στη ∆Ε Σταµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. 

 

 

   Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 43/2018. 
 

   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                      
                ∆αρδαµάνης Βασίλειος 

    Ράικος ∆ηµήτριος                                 Πέππα Αγγελική 
                                          Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

                                                                 Τσαγκαράκης Ευάγγελος 
            



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


