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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                     
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 10ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  19 /09 /2019 

Αρ. Απόφασης: 22 
 

        Το Συµβούλιο της Γ΄ Κοινότητας συνεδρίασε σήµερα δηµόσια στις 19.09.2019 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συµβουλίου της Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητας, στην οδό 
Φαληρέως 5 Πειραιά, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.  354/ 13.09.2019 πρόσκληση, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα, του προέδρου της Γ΄ Κοινότητας κ. Λιακόσταυρου Χαράλαµπου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρ.88 & 89 όπως αντικαταστάθηκαν από 
Ν.4555/2018 άρ.89 & 90 και ισχύουν, περί σύγκλισης και λειτουργίας των Συµβουλίων  
Κοινοτήτων. 

 
         Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες 10(δέκα) Συµβούλους :    
 
   1.  Αµανατίδου Κυριακή-Στέλλα 
   2.  Βανδώρου Χριστίνα 
   3.  ∆αµιανίδης Μάριος 
   4.  Ηλιάκη-Κωνσταντινίδου Μαρία 
   5.  Καρλάφτης Ευάγγελος 
   6.  Κορωναίου Μαργαρίτα 
   7.  Λιακόσταυρος Χαράλαµπος (Πρόεδρος) 
   8.  Λογοθέτη Ειρήνη 
   9.  Ράλλη Ευαγγελία 
  10. Τσακµάκη Μαρία 
 
       Η 1(µία) Σύµβουλος απούσα: κ.Ζορµπαλά Μαρία, αν και προσκλήθηκε, δεν προσήλθε.  
 
Ο Πρόεδρος:     Λιακόσταυρος Χαράλαµπος 

Ο Γραµµατέας : Παπαουλάκης Παναγιώτης 

 

                                    

          



 

 

                                                  ΘΕΜΑ  5
ο
  

 

       ΘΕΜΑ 5ο ::  Συζήτηση και λήψη απόφαση ή µη, για την κάλυψη των κενών θέσεων 
δέντρων, που  έχουν κενωθεί από υλοτοµήσεις ή άλλες αιτίες, στην περιοχή της ΄Γ ∆ηµ. 
Κοινότητας . 
 
        Το θέµα συζητείται νόµιµα, έλαβε τον αρ. 5ο στην ηµερήσια διάταξη, ως επείγον και µε 
οµόφωνη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου, το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος κ. 
Λιακόσταυρος Χαράλαµπος. Το Συµβούλιο της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το 
πιο πάνω θέµα ύστερα από πρόταση του Προέδρου κ.Λαικαόσταυρου Χαράλαµπου, 
το αναπτύσσει ο ίδιος και ακολουθούν οι προτάσεις των  Συµβούλων.  
         Το Συµβούλιο της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις 
των Ν.3852/2010 & 4555/2018 ως ισχύουν και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του 
Προέδρου και των µελών του Σώµατος, έλαβε υπόψη και τις απόψεις του Προέδρου και 
των µελών του .       
 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
        Και εισηγείται την κάλυψη των κενών θέσεων δέντρων, που  έχουν κενωθεί από 
υλοτοµήσεις ή άλλες αιτίες, στην περιοχή της ΄Γ ∆ηµ. Κοινότητας, καθώς και σε τυχόν νέες 
περιπτώσεις αφαίρεσης δέντρου, για οποιαδήποτε αιτία, να αντικαθίσταται, άµεσα κατά 
το δυνατό, στην ίδια ή σε άλλη θέση, µε την επίβλεψη του τµ.Παρκοτεχνίας . 
 
                            Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό  22. 
 
                                          Πειραιάς  19 Σεπτεµβρίου 2019 . 
 
 
                                                                                                                                             19 .09 .2019 

                 Ο                                                                                            Ο 
          Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
Λιακόσταυρος Χαράλαµπος           Παπαουλάκης Παναγιώτης 

 

 


