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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 12ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 07-11-2018 

Αρ. Απόφασης: 27 

 

   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  συνεδρίασε στις 07.11.2018 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. 
Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 81/05-11-2018 του 
Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου Γκόλφη Νικήτα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  άάρρθθρροο  8899))..  
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (11) Συµβούλους : 

1. Αλεξανδρής Ευάγγελος 
2. Αληφραγκής Ιωάννης 
3. Γκόλφης Νικήτας 
4. ∆αριώτη Ειρήνη 
5. Κιοσές Ανδρέας 
6. Κολόζου Ελένη 
7. Μοραντζής Αντώνιος 
8. Μοσχοβάκος Ιωάννης 
9. Πεφάνης ∆ηµήτριος  
10. Σπηλιόπουλος  Στυλιανός 
11. Φουστέρης Φραγκούλης   

 
  

  Απουσίες : (δικαιολογηµένοι ) είναι η κ. κ., Γκίτζια Μαρία, Γκούφα Ευαγγελία, 
     Παπαδόπουλος Νικόλαος, και Χρήστου Μαρία. 
 
 
 
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 
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ΘΕΜΑ 6
ο
  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υλοτόµησης ή µη  δύο (2) δένδρων 
ευκαλύπτου που φύονται στον αύλειο χώρο  του 55ου ∆ηµ. Σχολ. στον Πειραιά.  
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα, ύστερα 
από τη λήψη του µε αρ. πρωτ. 53701/1700/30.10.2018 εισήγηση  της ∆/νσης Περ/ντος 
& Πρασίνου – Τµήµα Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου, 
    
  Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, αφου είδε την µε αρ. πρωτ. 
53701/1700/30.10.2018 εισήγηση  της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου – Τµήµα 
Παρκοτεχνίας, σύµφωνα µε την οποία η δυνατότητα προσέγγισης τους , µε σκοπό την 
κλάδευση τους µε χρήση βραχιονοφόρου οχήµατος , είναι αδύνατη λόγω της θέσης 
τους µέσα στο χώρο, που  αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εφαρµόζονται ειδικές, 
εξαιρετικά δύσκολες και δαπανηρές µέθοδοι κλάδευσης, για όλα τα ανωτέρω η 
υλοτοµία δένδρων πρέπει να γίνει ως λύση ανάγκης, 
         Σηµειωτέον ότι, τα εν λόγω δένδρα θα αντικατασταθούν στον ίδιο περιβάλλοντα 
χώρο του σχολειού  των οποίων το είδος και τη θέση θα επιληφθεί η ίδια η υπηρεσία, 
       Αφού είδε τα υπ΄αριθµ. Πρωτ. 32387/02.07.2018 και  1504/27.09.2018 και 
1525/01.10.18 αιτήµατα του 55ου ∆ηµ. Σχολείου Πειραιά, σύµφωνα µε τα οποία οι 
ευκάλυπτοι έχουν µεγαλώσει υπερβολικά και επιπλέον λόγω των ακραίων καιρικών 
φαινοµένων που συµβαίνουν κατά καιρούς µπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την 
ασφάλεια των µαθητών και προτείνουν την εκρίζωση τους και νέα δενδροφύτευση µε 
δένδρα ήπιας ανάπτυξης.     
    Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας, και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ. κ. Συµβούλων. 
    Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής  Κοινότητας, αφού είδε τις διατάξεις του  Ν.3852/10,  
όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018, και λαµβάνοντας υπόψη  όλα 
τα ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ  του Προέδρου και των 
υπολοίπων µελών του Σώµατος,        
 
                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
    Και εισηγείται θετικά για την υλοτόµηση δύο (2) δένδρων ευκαλύπτου που 
φύονται στον αύλειο χώρο του 55ου ∆ηµ. Σχολ. στον Πειραιά, µε την προϋπόθεση 
να φυτευτούν νέα δένδρα  στον ίδιο περιβάλλοντα χώρου του σχολείου.  
 
      

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 27 
Πειραιάς  07 Νοεµβρίου  2018 

 
    Ακριβές αντίγραφο 
                         Πειραιάς 08-11-2018 

 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 


