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Να διατηρηθεί στο διηνεκές

Απόσπασµα από τα πρακτικά
Συνεδρίασης, που έγινε στις 11-06-2019
Αρ. Απόφασης: 11

Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 11.06.2019 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ.
Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 54/07-06-2018 του
Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου Γκόλφη Νικήτα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010 (άρθρο 88, παρ.1, 2 και άρθρο 89).
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους :
1. Αλεξανδρής Ευάγγελος
2. Γκίτζια Μαρία
3. Γκόλφης Νικήτας
4. Γκούφα Ευαγγελία
5. Μοραντζής Αντώνιος
6. Μοσχοβάκος Ιωάννης
7. Παπαδόπουλος Νικόλαος
8. Σπηλιόπουλος Στυλιανός
9. Φουστέρης Φραγκούλης
10. Χρήστου Μαρία
Απόντες είναι η κ. κ., Αληφραγκής Ιωάννης, ∆αριώτη Ειρήνη, Κιοσές Ανδρέας,
Κολόζου Ελένη και Πεφάνης ∆ηµήτριος.

Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας
Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υλοτόµησης ή µη ενός (1) δένδρου
αεϊλάνθου που φύεται στο πεζοδρόµιο της οδού Φαβιέρου 61.

Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα.
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από
τη λήψη της µε αρ. πρωτ. 26084/613/12.04.2019 εισήγηση
της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµήµα Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του
σχετικού φακέλου,
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, αφού είδε την µε αρ. πρωτ.
26084/613/12.04.2019 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµήµα
Παρκοτεχνίας, σύµφωνα µε την οποία το ριζικό σύστηµα του εν λόγω δέντρου
αεϊλάνθου προκαλεί ζηµιές στις σωλήνες ύδρευσης & αποχέτευσης της πολυκατοικίας,
που φύεται στο πεζοδρόµιο της οδού Φαβιέρου 61 και επειδή το δέντρο είναι
ευθυτενές & υγιές επισηµαίνεται ότι εφόσον υλοτοµηθεί θα αντικατασταθεί µε άλλο,
του οποίου το είδος και την θέση θα επιλέξει η ίδια υπηρεσία.
Αφού είδε την υπ΄αριθµ. Πρωτ. 50167/17.10.2018 αίτηση του κου
Περδικογιάννη
Παναγιώτη, το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 9084/31.1.2019 υπηρεσιακό
σηµείωµα προς τον κον Περδικογιάννη Παναγιώτη και την υπ΄αριθµ. Πρωτ.
553/3.4.2019 έκθεση του αδειούχου υδραυλικού.
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
και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ
του Προέδρου και των υπολοίπων µελών του Σώµατος, αποφάσισαν την
αναγκαιότητα ύπαρξης γνωµοδότησης από την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., καθώς και έκθεση από
τον Γεωπόνο του ∆ήµου σχετικά µε την υλοτοµία ή µη του εν λόγω δένδρου.

Αποφασίζει οµόφωνα
Την αναβολή της λήψης απόφασης για την υλοτοµία ενός (1) δένδρου
αεϊλάνθου επί της οδού Φαβιέρου 61, προκειµένου την επανεξέταση του θέµατος
αφού η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου επισυνάψει σχετική έκθεση του Γεωπόνου & της
αντίστοιχης Υπηρεσίας της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 11
Πειραιάς 11 Ιουνίου 2019
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 12-06-2019
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