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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 148
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [(Κουκουναριά) οδών Υδροχόου και Ρέας 13, στην περιοχή Αφαίας].
Σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε
σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 16-10-2020, 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) το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B'
4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα
του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη
μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (32) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ε. Σάββα
Φ. Θεοδωρακόπουλος
Β. Καρατζαφέρης
Ε. Μπέλα
Γ. Αργυρόπουλος
Ε. Ζεβόλης
Γ. Βελέντζας
Ι. Ηλιάδης
Δ. Τσατσαμπάς

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ε. Πετούσης
Κ. Χρονοπούλου
Δ. Δούμουρα
Μ. Κοντογιάννη
Π. Τσατσαρώνης
Μ. Σελέκος
Ν. Δαουάχερ
Β. Παντελάρος
Ν. Καραγιάννης

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Π. Μοσχονάς
Μ. Χουδελούδης
Η. Βαρυτιμιάδης
Ε. Θέρμου
Α. Θεοφίλης
Ι. Αλεξόπουλος Απών
Λ. Παπαδάκος
Θ. Σπηλιόπουλος
Α. Βίτσα

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Κ. Φωτεινάκης
Ι. Κέντρης
Ε. Τοκατλίδη
Ι. Θεοτοκάς
Κ. Ασπρογέρακας
Α. Γκανά-Ρηγάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος
ως κατεπείγον 1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020.
Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των
εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο
74 παρ.7 ).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αποχωρήσεις:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη
ψήφιση του 5ου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος,
την αριθ. 63/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΞ6ΩΗ3-ΠΔΘ) απόφαση-γνωμοδότηση της Ε.Π.Ζ. για τη λήψη σχετικής απόφασης, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2020 τακτικής- δια περιφοράς- συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 63
Θέμα: Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [(Κουκουναριά) οδών Υδροχόου και Ρέας 13, στην περιοχή Αφαίας].
Σήμερα την 20η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 10:00
και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ.: 19179/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι», β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020, τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της
Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020
(Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με
θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων,
κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ε.Π.Ζ., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος)
Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος)
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος)
Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος)
Βελέντζας Γεώργιος - (τακτικό μέλος)
Παπαδάκος Λεωνίδας - (τακτικό μέλος)
Βίτσα Άλκηστη - (τακτικό μέλος)-

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Ο κ. Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος).
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε -δια περιφοράς- για το 6ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 20-07-2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνοντας την έγκρισή της,
ως παρακάτω:
ΘΕΜΑ : Έλεγχος αναγκαιότητας κοπής δέντρου επί της οδού Υδροχόου και Ρέας 13 στην Αφαία.
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 7607/13-5-20 Αίτηση - Τεχνική Έκθεση της Σελιανίτη Ελεάνας.
Μετά την υποβολή της αρ. 7607/13-5-20 Αίτηση- Τεχνική Έκθεση της Σελιανίτη Ελεάνας Πολιτικού Μηχανικό,
που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κ. Χατζηαθανασίου Δήμο, κάτοικο του ακινήτου επί των οδών Υδροχόου και Ρέας 13
στην περιοχή της Αφαίας, η υπηρεσία μας μετέβη στο εν λόγω σημείο και διαπίστωσε τα ακόλουθα:
Στο πεζοδρόμιο της εν λόγω ιδιοκτησίας, υπάρχει δέντρο-κουκουναριά, το οποίο:
-Έχει σπάσει το κράσπεδο και έχει ανασηκώσει μεγάλο τμήμα των υπαρχουσών πλακών πεζοδρομίου,
-Τμήμα του οδοστρώματος του δρόμου έχει σηκωθεί λόγω των ριζών του δέντρου,
-Έχει μετακινηθεί αισθητά ο σωλήνας (από την ιδιοκτησία προς τον δρόμο) για την απορροή των ομβρίων και έχει
σπάσει την απόληξη του,
-Έχει προκληθεί σημαντική φθορά (απ΄ ότι λέει ο ιδιοκτήτης αυτό έχει γίνει 2 φορές) στο ρολόι της ΕΥΔΑΠ.
-Από την Τεχνική Έκθεση της Μηχανικού, προκύπτει ότι τμήμα των ριζών του δέντρου έχουν εισχωρήσει στον
υπάρχοντα βόθρο και έχει σπάσει τμήμα αυτού.
-Η μάντρα του ακινήτου σε κάποια σημεία της έχει εμφανής υποστεί σημαντικές φθορές από τις ρίζες του δέντρου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη την από 20-07-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από
την με αριθμ. πρωτ. 7607/13-5-20 Αίτηση - Τεχνική Έκθεση της Σελιανίτη Ελεάνας και τις διατάξεις: του άρθρου 73
του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων:
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Ευμορφία Σάββα,
Εμμανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Γεώργιος Βελέντζας και Λεωνίδας
Παπαδάκος ψήφισαν υπέρ του θέματος. Η δημοτική σύμβουλος κα. Άλκηστη Βίτσα, ψήφισε λευκό.
Επί συμμετεχόντων και ψηφισάντων οκτώ μελών [(7) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε λευκό] συνεπώς η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δέντρου “Κουκουναριά”, επί της οδού Υδροχόου
και Ρέας 13 στην περιοχή της Αφαίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , όπως αποτυπώνεται εξ
ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη, την αριθ. 63/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΞ6ΩΗ3-ΠΔΘ)
απόφαση της Ε.Π.Ζ, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν.
4735/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4685/2020, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις
των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι ψηφίζουν
λευκό. Επίσης η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κα Α. Βίτσα, δήλωσε λευκό.
Επί συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (25) ψηφισάντων (18) ψήφισαν υπέρ, (7) δήλωσαν λευκό
και συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την κοπή ενός (1) δέντρου “Κουκουναριά”, επί της οδού Υδροχόου και Ρέας 13 στην περιοχή της Αφαίας, στο Χαϊδάρι,
σύμφωνα με την αριθμ. 63/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΞ6ΩΗ3-ΠΔΘ) απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία εμφανίζεται εξ΄ ολοκλήρου στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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