
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

Α Π Ο Σ Π ΑΣ Μ Α  
Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 25ης  Οκτωβρίου 2021 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 
με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-
2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020),  ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 27722/21-10-2021, του 
Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος 
όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα 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 επτά (7) 
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 (Νατάσα) 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 (Μάνος) Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 
Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούρα Χρι-
στίνα και Οικονόμου Αναστάσιος. 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 
ΘΕΜΑ: 3ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Εισήγηση κοπής δένδρων στη Λ. Βεΐκου. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 85/2021 
 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. 
πρωτ. 28028/25-10-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 
Τμήμα Πρασίνου), το οποίο έχει ως εξής: 
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αρ. πρωτ. 27131/14-10-21 της εταιρείας ΕPETBO A.E σχετικά με 
την Απομάκρυνση – Μεταφύτευση Αστικού Πρασίνου για την εργοταξιακή κατάληψη στις θέσεις 
του Έργου με ονομασία «ΦΡΕΑΡ ΕΥΔΑΠ» και «ΦΡΕΑΡ ΒΕΙΚΟΥ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗ»,που μας ζητά την εκρίζωση όσων δένδρων δεν μπορούν να μεταφυτευτούν. Κατόπιν αυτοψί-
ας που κάναμε προτείνουμε την κοπή: 
 α) εννέα (9) δένδρων (βραχυχίτωνες) & μίας (1) μουριάς εντός της νησίδας Βεΐκου από Αιγοσθέ-
νων έως την βίλα Βεΐκου  
 β) ενός (1) δένδρου (μουριά) & ενός (1) δένδρου (πλατάνι) που φύονται στα παρτέρια Βεΐκου στο 
ύψος από Αιγοσθένων έως την βίλα Βεΐκου, διότι οι χώροι αυτοί θα καταληφθούν προσωρινά για 
τις ανάγκες του έργου του Αττικό Μετρό και παρακαλούμε εσάς για τις δικές σας ενέργειες. 
Σημειώνεται ότι μετά το τέλος της χρήσης των χώρων αυτών σαν εργοτάξιο θα αποκατασταθούν 
στην προτέρα κατάσταση. 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση, έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και 1) το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 436/Δ/22-07-
2021 «Προσωρινή Κατάληψη Χώρων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», 2) το από 16-09-2021 1ο 
Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Χώρου για την κατασκευή του «ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΥΔΑΠ» και 3) 
το από 16-09-2021 1ο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Χώρου για την κατασκευή του «ΦΡΕ-
ΑΤΟΣ ΒΕΪΚΟΥ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». 
 

Εισηγείται  ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την κοπή: α) εννέα (9) δένδρων (βραχυχίτωνες) και μίας (1) μουριάς εντός της νησίδας Βεΐκου 
από Αιγοσθένων έως την βίλα Βεΐκου και β) ενός (1) δένδρου (μουριά) και ενός (1) δένδρου (πλα-
τάνι) που φύονται στα παρτέρια Βεΐκου στο ύψος από Αιγοσθένων έως την βίλα Βεΐκου, διότι οι 
χώροι αυτοί θα καταληφθούν προσωρινά για τις ανάγκες του έργου του Αττικό Μετρό. 
Μετά το τέλος της χρήσης των χώρων αυτών σαν εργοτάξιο θα αποκατασταθούν στην προτέρα 
κατάσταση. 
  ............................................. 

 
                                                                                         
                                                                                                  Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                     Γαλάτσι, 26-10-2021 
                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                                    

 
                                                                                                Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                             (Δήμαρχος) 
 


