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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  4ης/2020  Τακτικής-με τηλεδιάσκεψη-  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 69 

 
 ΘΕΜΑ:    Έγκριση  ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας [(σχετ.39/2020 Ε.Π.Ζ.)]. 

Σήμερα την 28η του μήνα  Μαΐου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  18:00 ,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη (μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 8159/22-05-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-05-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, 

άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική με τηλεδιάσκεψη 

[μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr ] συνεδρίαση. 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα ένα (31) ήτοι: 

Συμμετέχοντες:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης  Απών 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  Απούσα  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (31) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  

 -Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων 

ως κατεπείγοντα:  1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών του Δήμου 

Χαϊδαρίου. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τις σχολικές καθαρίστριες.3. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τον 

ΧΥΤΑ Φυλής. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του 1
ου

, 2
ου

 & 3
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  μετά το 

τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης, ως 14
ο
 , 15

ο
 & 16

ο
 θέμα  Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 

παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1
ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 11

ου
 θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη ( μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55),  τις με  αρ. πρωτ.:  18318/13.03.2020  

(ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  και αρ. πρωτ.:  20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 7
ο 

 θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, την  υπ΄αριθμ. 39/2020 

Απόφαση της Ε.Π.Ζ., στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

    

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  33ηηςς//22002200    ΤΤαακκττιικκήήςς--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς    ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  

ΖΖωωήήςς..  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::      3399  
    

ΘΘέέμμαα::    ΈΈγγκκρριισσηη  κκοοππήήςς    δδέέννδδρρωωνν,,  σστταα  όόρριιαα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  μμααςς..  

ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2288ηη    ττοουυ  μμήήνναα    ΑΑππρριιλλίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤρρίίττηη,,  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  1100::0000  κκααιι    
ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1122::0000,,    σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή––  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη      ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  

ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ..::    66880055//2244--0044--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  μμεε  

ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο    σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  

––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  

ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»  κκααιι  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100,,  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ΝΝοομμοοθθεεττιικκοούύ  ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..::  ((ΦΦΕΕΚΚ  5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..  ΑΑ΄́,,))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  

μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοουυ  CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  

ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσήήςς  ττοουυ]]..  

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  ττοο  11//22  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..    δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη    τταα  εεππττάά    ((77))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  

      

11..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ        

22..  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

33..  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

44..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

55..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

66..  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

77..  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  --    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

  

ΔΔεενν  δδήήλλωωσσαανν  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::    οοιι  κκ..κκ..    

ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς  ΜΜόόσσχχοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  &&  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))--    

  

  

ΟΟ    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  ήήττοοιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((77))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς      ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  
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ΜΜεεττααββοολλέέςς::    

ΠΠρριινν  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  11
οουυ

    θθέέμμααττοοςς    οο  κκ..  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εειισσηηγγήήθθηηκκεε    ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  εεξξήήςς  θθέέμμααττοοςς    

ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονν::  11..  ««ΈΈγγκκρριισσηη  κκοοππήήςς    δδέέννδδρρωωνν,,  σστταα  όόρριιαα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  μμααςς»»..    ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  --  

οομμόόφφωωνναα  --  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  11
οουυ

  ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμααττοοςς    ττοο    οοπποοίίοο  κκααιι  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι    ττοο  11
οο
    θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς    

((ΝΝ..  33885522//22001100    άάρρθθρροο  7755  ππααρρ..33,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  ΝΝ..  44555555//22001188  άάρρθθρροο  7777    ππααρρ..  33))..  

  

  ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς,,  εεννηημμέέρρωωσσεε,,  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς,,  τταα  μμέέλληη    γγιιαα  ττοο  11
οο  
  

((ππλλέέοονν))    θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  υυππ΄́ααρριιθθ..  ππρρωωττ..::  εεσσωωττ..    331155//2211--0044--22002200  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς    

ΠΠρροοσστταασσίίααςς  &&  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς--  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠρραασσίίννοουυ,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΔΔΥΥΟΟ      ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΝΝ  ((ΠΠΑΑΛΛΑΑΤΤΑΑΚΚΙΙ))  

  

ΣΣχχεεττ..11  <<ΈΈγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΠΠρραασσίίννοουυ  ααππόό  2266//0099//1199  μμεε  ααρριιθθμμ..  ΠΠρρωωττ..  554411  &&  2211663388>>  ΣΣχχεεττ..22<<ΈΈγγγγρρααφφοο  ττοουυ  

ΔΔαασσοοννοομμεείίοουυ  ΑΑιιγγάάλλεεωω  ααππόό  1100//1122//1199  μμεε  ααρριιθθμμ..  ΠΠρρωωττ..  999933>>  

  

  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  σσχχεεττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα,,  θθαα  θθέέλλααμμεε  νναα  σσααςς  εεννηημμεερρώώσσοουυμμεε  ,,όόττιι  έέππεειιτταα  ααππόό  ααυυττοοψψίίαα  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττιιςς  

1166//44//2200  ((ΜΜ..  ΠΠέέμμππττηη))  έέππεειιτταα  ααππόό  κκλλήήσσηη  ΔΔηημμόόττηη,,  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι,,  δδύύοο  ππεεύύκκαα  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  ΠΠααλλααττάάκκιι  ππήήρραανν  

εεππιιππλλέέοονν  κκλλίίσσηη  ,,χχααμμήήλλωωσσαανν  πποολλύύ  τταα    κκλλααδδιιάά  ττοουυςς  ,,τταα  οοπποοίίαα  ααφφααιιρρέέσσααμμεε,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  υυπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  εείίννααιι  θθέέμμαα  

χχρρόόννοουυ  νναα  έέχχοουυμμεε  ππττώώσσηη  ττοουυςς..  

  ΑΑππααιιττεείίττααιι  ηη  άάμμεεσσηη    κκοοππήή  ττοουυςς  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήήνν  ααττυυχχήήμμααττοοςς..  ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηη  δδιικκήή  σσααςς  έέγγκκρριισσηη..  

  

  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ααφφοούύ  εεννηημμεερρώώθθηηκκεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  ααππόό    ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι    έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  7733  ττοουυ  33885522//22001100  κκααιι  ττηηνν  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..::  εεσσωωττ..    331155//2211--0044--22002200  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς    ΔΔ//ννσσηηςς    ΠΠρροοσστταασσίίααςς  &&  ΕΕλλέέγγχχοουυ  

ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς--ΤΤμμήήμμαα  ΠΠρραασσίίννοουυ,,    

  

ττέέθθηηκκεε  ττοο  θθέέμμαα  σσεε  ψψηηφφοοφφοορρίίαα..  

  

ΚΚααττόόππιινν  ττωωνν  λληηφφθθέέννττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν      ––    ααππααννττήήσσεεωωνν,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκ..    ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  κκααιι  οοιι  κκ..κκ..  

ΣΣύύμμββοουυλλοοιι  ((τταακκττιικκάά    μμέέλληη))  ΕΕ..  ΣΣάάββββαα,,    ΕΕ..  ΠΠεεττοούύσσηηςς,,    ΚΚ..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ,,  ΒΒ..    ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ,,  ΓΓ..  ΒΒεελλέέννττζζααςς,,    &&  ΛΛ....  

ΠΠααππααδδάάκκοοςς,,  ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..    
  

  

ΣΣυυννεεππώώςς  σσεε  σσύύννοολλοο  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν  εεππττάά    ((  77))    μμεελλώώνν,,    ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ    

  

ΤΤηηνν  κκοοππήή  δδύύοο  δδέέννδδρρωωνν  ((ππεεύύκκαα))    εεππιικκίίννδδυυννωωνν  ππρροοςς  ππττώώσσηη,,    σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  ««ΠΠααλλααττάάκκιι»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν    

εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς    ΠΠρροοσστταασσίίααςς  &&  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς--  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠρραασσίίννοουυ,,  όόππωωςς  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  εεξξ  οολλοοκκλλήήρροουυ  

σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς..    

  

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Στην τοποθέτησή του ο  Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το 

θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 

καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, 

την 39/2020 Απ. ΕΠΖ, τις  διατάξεις του  άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 

παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με 

την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»  και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος. 
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Επί παρευρισκομένων (31)  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (31) ψηφισάντων (23) ψήφισαν υπέρ  (8 ) ψήφισαν κατά.  

 

Συνεπώς το  Δημοτικό Συμβούλιο,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 

Την κοπή δύο δένδρων (πεύκα)  επικίνδυνων προς πτώση,  στο χώρο της πλατείας «Παλατάκι», σύμφωνα με  όσα  

αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 39/2020 Απ. ΕΠΖ , όπως αυτή εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό  μέρος 

της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  29-05-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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