
                                                                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης                                                                                                         
Ταχ.Κώδικας : 185 39 
Τηλ               : 2104599956-57 
Ε-mail           : addpir@pireasnet.gr                                           
  

 
Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 9ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 16-09-2019 
Αρ. Απόφασης: 18 

 
   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 16.09.2019 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 
89 & Κλεισόβης, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 79/12-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου της 
Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου Γκόλφη Νικήτα, σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ. 1 του Ν.3852 περί 
ορισµού Προέδρου όόππωωςς  ααυυττόό  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  55  ππααρρ..  99  ττοουυ  ΝΝ..  44662299//22001199  κκααιι  
σσύύµµφφωωνναα    µµεε  τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100    άάρρθθρραα  8888  &&  8899    ππεερρίί  σσύύγγκκλλιισσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν, όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  8899  &&  9900    
ττοουυ    ΝΝ..44555555//22001188.. 
  
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (14) Συµβούλους : 
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος                                                    
2. Αλεξανδρής Ευάγγελος                                              
3. Αλεξόπουλος Σωτήριος                                                 
4. Αλιφραγκή Νικολέττα                                                               
5. Βήνη ∆ήµητρα                                                            
6. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης                         
7. Γκόλφης Νικήτας                                                                   .                                      
8. Λάγγουρα Μαρία                                                                         
9. Μοσχοβάκος  Ιωάννης                                                                                                              
10.  Πεφάνης ∆ηµητριος                                                              
11. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                    
12. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
13. Χατζηκώστας Ηλίας                               
14. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 
  

     Απών  είναι ο κ. ∆αρζέντας Ευάγγελος  
 
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 



ΘΕΜΑ 3ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη υλοτόµησης δένδρων που 
βρίσκονται στα πεζοδρόµια  εντός των διοικητικών ορίων της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας 
και σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από τους ιστούς φωτεινής 
σηµατοδότησης και εµποδίζουν την ορατότητά τους. 

 
 

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 της µε αρ. πρωτ. 45826/15-07-2019 εισήγησης της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου- 
Τµήµα Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου, η οποία έχει ως εξής:  
 

 
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ Προς:   

                                                                                                         Α΄∆ηµ. Κοινότητας 
   

ΘΕΜΑ: «Χειρισµοί σε ελλείψεις/φθορές σε οριζόντια & κατακόρυφη σήµανση, µειωµένη 

ορατότητα (από φυλλώµατα και διάφορα εµπόδια) σε κόµβους φωτεινής σηµατοδότησης» 

 

Σχετ.:  α) οικ. 5463/10-5-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 

β) 42937/2590/14-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

γ) 52935/4664/29-10-18 έγγραφο της ∆/νσης  Οδοποιίας-Αποχέτευσης 

δ) 37875/2337/13-6-2019 έγγραφο της ∆/νσης  Οδοποιίας-Αποχέτευσης 

Κατόπιν των ως άνω σχετικών, σας γνωρίζουµε ότι για λόγους ασφαλείας πεζών και διερχοµένων 

οχηµάτων, οφείλουµε να προβαίνουµε στο κλάδεµα φυλλωµάτων ή και την αποµάκρυνση (υλοτοµία) 

των δένδρων που βρίσκονται στα πεζοδρόµια εντός των διοικητικών ορίων του ∆. Π. και σε απόσταση 

µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από τους ιστούς φωτεινής σηµατοδότησης  και εµποδίζουν την 

ορατότητά τους. 

Το ανωτέρω εκτεθέν ζητείται και από την υπηρεσία µας, διότι η καθηµερινή πρακτική που 

αντιµετωπίζουν τα συνεργεία του τµήµατος Παρκοτεχνίας κατά την εκτέλεση του έργου τους µας έχει 
δείξει ότι πολλές φορές, πρέπει να προβούµε σε αφαίρεση ενός δένδρου προκειµένου το αποτέλεσµα της 
επαρκούς ορατότητας να είναι το επιθυµητό,  

Ως εκ τούτου εισηγούµαστε και παρακαλούµε να εγκρίνεται τις πιθανές υλοτοµίες που θα 

προκύψουν από την προσπάθεια της υπηρεσίας µας να κρατήσει επαρκώς ορατό το δίκτυο,  µε τους 
Φωτεινούς Σηµατοδότες και την οδική σήµανση της πόλης µας. 

ΥΓ. Τα δένδρα που θα χρήζουν αφαίρεσης θα αντικαθίστανται µε άλλα σε σηµεία νέα µε την 

επίβλεψη της υπηρεσίας µας. 
 

  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

και µε ειδική εντολή του 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

   

 
 ΣΤ. Π. ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑΣ 

 

 

 
  

 
 



Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 
Συµβούλων. 
 

Αφού µελέτησε το µε αρ. πρωτ. 5463/10-5-18 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής, το µε αριθµ. πρωτ.42937/2590/14-9-18 
έγγραφο  ∆/νσης  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
καθώς και τα µε αριθµ. πρωτ. 4664/29-10-18 και 37875/2337/13-6-19 έγγραφα της ∆/νσης 
Οδοποιίας - Αποχέτευσης του ∆ήµου Πειραιά.  

 
  Αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί 
αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--
22001188  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και ύστερα από διαλογική συζήτηση  µεταξύ του Προέδρου και 
των µελών του Σώµατος, το Συµβούλιο δεν συµφωνεί στην πιθανή υλοτόµηση δένδρων που 
εµποδίζουν την ορατότητα των  ιστών  φωτεινής σηµατοδότησης, παρά µόνο να γίνεται 
κλάδεµα. 

Σε πιθανή υλοτοµία δένδρων να συνεχίζεται να γίνεται  εισήγηση από την αρµόδια  
υπηρεσία  και κατόπιν αυτοψίας του σηµείου  από το  Συµβούλιο της Α’ ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει για την έγκριση ή µη αποµάκρυνσης (υλοτοµία) δένδρων που 
βρίσκονται στα πεζοδρόµια  εντός των διοικητικών ορίων της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας και σε 
απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από τους ιστούς φωτεινής σηµατοδότησης που  
εµποδίζουν την ορατότητά τους,  
                                                 

Αποφασίζει   Οµόφωνα 
 

 
 Εισηγείται αρνητικά για την υλοτόµηση δένδρων που βρίσκονται στα πεζοδρόµια  εντός των 
διοικητικών ορίων της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας και σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) 
µέτρων από τους ιστούς φωτεινής σηµατοδότησης και εµποδίζουν την ορατότητά τους, χωρίς 
εισήγηση από την αρµόδια  υπηρεσία ώστε να αποφευχθεί το πάγιο της έγκρισης.  
                                                 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 18 

 
Πειραιάς  16 Σεπτεµβρίου 2019 

 
 
    Ακριβές αντίγραφο 
                         Πειραιάς 17- 09- 2019 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 
 
     


