
 

ΘΕΜΑ: 22ο της Ημερήσιας Διάταξης 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηνιόχου 23.  

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 31/2021 
 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του 
Σώματος το αριθ. πρωτ. 5075/25-02-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής, Τμήμα Πρασίνου), το οποίο έχει ως εξής: 

 
Σας διαβιβάζουμε: 
Την υπ΄ αριθ. 3237/03-02-2021 αίτηση του κ. Κ. Δ. για την κοπή ενός (1) δένδρου (ελιά) που βρίσκεται 

έξω από το σπίτι του στην οδό Ηνιόχου 23 λόγω του ότι το έντονο ριζικό σύστημα της ελιάς έχει φράξει την 
υδρορροή του κτηρίου του. Σε αυτοψία που έγινε από την Υπηρεσία Πρασίνου διαπιστώθηκε ότι το εν 
λόγω δένδρο έχει φράξει την υδρορροή του κτηρίου και επίσης φύεται πολύ κοντά στα ρολόγια της ΕΥ-
ΔΑΠ. Κατόπιν τούτου προτείνουμε την κοπή και αντικατάσταση αυτού σε σημείο που θα ορίσει η Υπηρε-
σία.  
Σας προσκομίζουμε φωτογραφίες του εν λόγω δένδρου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση, έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την υπ΄ αριθ. 3237/03-02-2021 αίτηση του κ. 
Κ. Δ. 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 02ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 02ας  Μαρτίου 2021 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 02 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συ-
γκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων 
των θυρών»  σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ.  και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πά-
σης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), 
ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 5230/26-02-2021, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου 
Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμ-
φωνα με όπως 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  πέντε 
(5) μέλη: 
 

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

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

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

4. Παπαγεωργίου Πετρούλα Δημοτική Σύμβουλος Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Ιμπριάλος Ματθαίος  Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 
Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονοτάριος 
Εμμανουήλ, Κάζαγλη Αναστασία, Κορρές Ιωάννης, Ελευθερίου Εμμανουήλ, Μπούρα Χριστίνα και Οικο-
νόμου Αναστάσιος. 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

Εισηγείται  ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την αποδοχή της αριθ. πρωτ. 3237/03-02-2021 αίτησης του κ. Κ. Δ. για την κοπή ενός (1) δένδρου (ελιά) 
και αντικατάστασής του που βρίσκεται έξω από το σπίτι του στην οδό Ηνιόχου 23 διότι το εν λόγω δένδρο 
έχει φράξει την υδρορροή του κτηρίου και επίσης φύεται πολύ κοντά στα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ. 
.............................................. 

 
                                                                                         
                                                                                                    Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                             Γαλάτσι, 03-03-2021 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                                    

 
                                                                                                  Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                                     (Δήμαρχος) 

 


