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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 13ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 6-11-2018 

Αρ. Απόφασης: 95 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  06.11.2018  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 71/ 30-10-2018 πρόσκληση της προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κας 
Αθανασίου Ευαγγελίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  
άάρρθθρροο  8899))  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188..  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
3. Γεωργούλης Ευάγγελος 
4. Κορκίδη Χριστίνα 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Ντίζος Χριστόφορος 
7. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
8.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
9.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες : Ο κ. Λέντζος Γεώργιος και ο κ. Παππάς Νικόλαος 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 8o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

           Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη ενός (1) δένδρου νεραντζιάς στην 
οδό Κουντουριώτου αρ. 221. 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 
λήψη της µε αρ. πρωτ. 48764/1579/11-10-2018 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου,  

 
ΤΤοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΒΒ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς,, αφού είδε την µε αρ. πρωτ.      

48764/1579/11-10-2018 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας, 
σύµφωνα µε την οποία  η υλοτοµία του δένδρου πρέπει να γίνει άµεσα ως λύση ανάγκης και 
δεσµεύοντας τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό, µετά την ολοκλήρωση των οικοδοµικών 
εργασιών να τοποθετηθεί  ένα νέο δένδρο νεραντζιάς στην παλαιά του θέση ή εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό σε µία νέα που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 
Αφού είδε τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 44146/1500/20-9-2018 και 45549/1503/26-9-2018  

αιτήµατα του κ. Γκανέλη Παναγιώτη καθώς και  την Τεχνική Έκθεση Αιτιολόγησης Κοπής του 
∆έντρου από τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό, σύµφωνα µε την οποία για την υλοποίηση 
της άδειας κατεδάφισης του ισόγειου κτιρίου επί της οδού Κουντουρίωτου 221, θα πρέπει να 
κοπεί το µεσαίο δέντρο  που βρίσκεται στο πεζοδρόµιο του εν λόγω οικοπέδου, αφενός διότι το 
πρόσωπο του οικοπέδου  είναι µόλις 9.00µ. και αφετέρου ο δρόµος είναι στενός µε πλάτος 
µόλις 8.70µ. και εποµένως η κίνηση των βαρέων και µεγάλων οχηµάτων που απαιτούνται για 
την κατεδάφιση και αποµάκρυνση των προϊόντων αυτής, δεν είναι εφικτή.  

 
Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κ. Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 

κ.κ. Συµβούλων. 
 

          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
3852/10, όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  κκααιι  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  όόλλαα  
τταα  ααννωωττέέρρωω,,  ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του 
Σώµατος, 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εισηγείται θετικά για την υλοτόµηση ενός (1) δένδρου νεραντζιάς στην οδό 
Κουντουριώτου αρ. 221. 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 95 

 
Πειραιάς   6 Νοεµβρίου 2018 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 7-11-2018 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 

 


