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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 02ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 15-03-2019 

Αρ. Απόφασης: 03 

 
Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 15.03.2019 ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 19:30 µ.µ. στην αίθουσα της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Σπυρίδωνος 
πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.16/12-03-2019 πρόσκληση 
του Προέδρου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου Πούλου Αναστάσιου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρ.89 του Ν.3852/2010. 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (08) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Χριστοφορίδου Ευδοκία 
3. Βιρβίλης Νικόλαος  
4. Βογιατζάκη Αντωνία 
5. Γαρδούνη Αικατερίνη 
6. Ξενάκης Σωτήριος 
7. Αγγελοπούλου Αναστασία 
8. Ούτρας Ζήσης 
 
 
Οι σύµβουλοι 1)Γερονικολός Πανταζής 2)Λουκίσσα Ευσταθία 3)Παπάζογλου Ανδριάνα αν 
και προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν. 
 
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 

 



ΘΘΕΕΜΜΑΑ  0011
οο
  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

  
  
««ΥΥλλοοττοοµµίίαα  εεννόόςς  ((11))  ππεεύύκκοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηηµµίίωωνν  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΛΛααµµππεελλέέττ  1188  
ΚΚααµµίίννιιαα»»  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
  

Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα 
από τη λήψη του µε αρ. πρωτ. 11054/217/5-2-2019-08/02/2019 διαβιβαστικού της ∆/νσης 
Περ/ντος & Πρασίνου – Τµήµα Παρκοτεχνίας, µε το οποίο διαβιβάζεται στην ∆΄∆ηµοτική 
Κοινότητα αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι προτάσεις των 

κ.κ. Συµβούλων. 
Το συγκεκριµένα δέντρο ύψους 15µ. δηµιουργεί πρόβληµα στα ηλεκτροφόρα 

καλώδια της ∆ΕΗ. Επίσης οι ρίζες του είχαν µετατοπίσει τις πλάκες του πεζοδροµίου µε 
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η διέλευση των διερχόµενων πεζών. Για τους παραπάνω 
λόγους προτείνεται η .υλοτόµηση του δέντρου ώστε να αποκατασταθεί το πεζοδρόµιο και 
να αποφευχθεί η πιθανή πτώση αυτού. 
     Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, τα 
άρθ.79,80 N.3463/06 και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των 
µελών του Σώµατος. 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εγκρίνει την υλοτοµία εεννόόςς  ((11))  ππεεύύκκοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηηµµίίωωνν  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  
ΛΛααµµππεελλέέττ  1188  ΚΚααµµίίννιιαα  
 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 03 

 
Πειραιάς 15 Μαρτίου 2019 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 15-03-2019 
 
 
 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 

 
 

 


