
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. 
πρωτ. 26489/20-09-2019, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία 
(πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν   
εννέα (9) μέλη: 
 

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

3. Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

4. Κάζαγλη Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Κορρές Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

6. Δήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

7. Ελευθερίου Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

8. Μπούρα Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

9. Οικονόμου Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ., ο 
οποίος αποχώρησε 
πριν τη συζήτηση της 
Ημερήσιας Διάταξης, 
επισημαίνοντας ότι σε 
ημέρα απεργίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται συ-
νεδριάσεις σύμφωνα με 
την πάγια θέση της πα-
ράταξής του. 

 

 
Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γιώτη Άννα (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
– Τμήμα Πολεοδομίας), Ζωϊδου Ασπασία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών 
& Εγκαταστάσεων), Κακίση Αμαλία (Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασί-
νου) και Μαργέλου Ειρήνη (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων). 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
 

 

ΘΕΜΑ: 25ο της Ημερήσιας Διάταξης 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 82 και Αιγοσθενών. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 85/2019 
Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 26744/24-09-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Πρασίνου), το οποίο έχει ως εξής: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 
 
 

Σας διαβιβάζουμε: 

Την υπ’ αριθμ. 15705/29-05-2019 αίτηση του κ. Νίκου Μπαριτάκη για την κοπή ενός (1) δέν-
δρου (αργυρολεύκας) που βρίσκεται έξω από την οικία του, στη συμβολή των οδών Παπαφλέσ-
σα 82 και Αιγοσθενών διότι ο κεντρικός αγωγός του νερού του έχει υποστεί επανειλημμένα ζημία 
και η εκτίμηση είναι ότι ευθύνεται το ριζικό σύστημα του εν λόγω δένδρου. Κατόπιν αυτοψίας 
που έγινε από την Υπηρεσία Πρασίνου διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω δένδρο φύεται πολύ κοντά 
με τον αγωγό του νερού και το έντονο ριζικό του σύστημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτόν. 
Κατόπιν τούτου προτείνουμε την κοπή του εν λόγω δένδρου χωρίς αντικατάσταση.  
 Σας προσκομίζουμε φωτογραφίες του εν λόγω δένδρου και παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα παραπάνω.  
 

Εισηγείται  ομόφωνα (στις καταμετρηθείσες ψήφους) 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την αποδοχή κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρολεύκας), στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 82 

και Αιγοσθενών, διότι το εν λόγω δένδρο φύεται πολύ κοντά με τον αγωγό του νερού και το 

έντονο ριζικό του σύστημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτόν.    

 ............................................. 
 

                                                                                         
                                                                                                   Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                   Γαλάτσι, 26-09-2019 
                                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                                    

 
                                                                                                 Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                               (Δήμαρχος) 
 


