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Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 08ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 24-09-2019 
Αρ. Απόφασης: 20 

 
Το Συµβούλιο της ∆΄∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 24.09.2019 ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 20:00µ.µ. στην αίθουσα της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Σπυρίδωνος 
πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.69/16-09-2019 πρόσκληση 
του Προέδρου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ.Πούλου Αναστάσιου σύµφωνα µε το άρθρο 
79, παρ.1 του Ν.4629/2019 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρα 88 & 89 
περί σύγκλισης και λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018.  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος 
4. Βογιατζάκη Αντωνία 
5. Αγγελοπούλου Αναστασία 
6. Σκανδάλης Βασίλης 
7. Γαρδούνη Αικατερίνη 
8.Αραµπατζή Ελισάβετ 
9.Αθανασιάδης Γεώργιος 
10.Αντύπας Μηνάς 
 
 
Απών ο κ. Κοντογιώργος Κωνσταντίνος  
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 



 
 

ΘΕΜΑ 02
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοουυςς  χχεειιρριισσµµοούύςς  σσεε  εελλλλεείίψψεειιςς//φφθθοορρέέςς  

σσεε  οορριιζζόόννττιιαα  &&  κκαατταακκόόρρυυφφηη  σσήήµµααννσσηη,,  µµεειιωωµµέέννηη  οορρααττόόττηητταα  ((ααππόό  φφυυλλλλώώµµαατταα  κκααιι  

δδιιάάφφοορραα  εεµµππόόδδιιαα))  σσεε  κκόόµµββοουυςς  φφωωττεειιννήήςς  σσηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  
 
 
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. 45826/15.07.2019 εισήγησης της ∆/νσης Περ/ντος & 
Πράσινου – Τµήµα Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου, η οποία έχει 
ως εξής: 

 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ    Προς: 
       ∆’  ∆ηµ. Κοινότητα 
 

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 Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 
Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» , όπως αυτές 
αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19—2018) και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εγκρίνει την αποµάκρυνση (υλοτοµία) των δένδρων που βρίσκονται στα 
πεζοδρόµια εντός των διοικητικών ορίων της ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και σε απόσταση 
µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από τους ιστούς φωτεινής σηµατοδότησης  και 
εµποδίζουν την ορατότητά τους. 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 20 
 

Πειραιάς 24.09.2019 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 25-09-2019 
 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


