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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 22ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  12-9-2019 

Αρ. Απόφασης: 56 
 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 12.09.2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  
19:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 51/6-9-2019 πρόσκληση του προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Νανόπουλου 
Αλέξανδρου, σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ. 1 του Ν.3852 περί ορισµού προέδρου όπως αυτό 
αντικαθίσταται από το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν.4629/2019 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  
33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  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. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδακης Σπυρίδων  
4. Αθανασίου Ευαγγελία  
5. Βρεττάκος Αθηνόδωρος  
6. Γεωργούλης Ευάγγελος 
7. Κεχαγιά Ζωή 
8. Μακρής Χρήστος 
9. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
10. Μπουρδάκου Ρωξάνη 

 
 
 
Απόντες: o κ. Νταουντάκης Νικόλαος 
 
 

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 

 



ΘΕΜΑ 1o  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
           Με πρόταση του Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης 

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

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 
λήψη της µε αρ. πρωτ. 45826/15-7-2019 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – 
Τµ. Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Αλέξανδρος και ακολουθούν οι προτάσεις 

των κ.κ. Συµβούλων. 
 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε την µε αρ. πρωτ. 45826/15-7-

2019 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας, η οποία έχει ως 
εξής:  

 
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ Προς:   

                                                                                                         Β΄∆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 

 



 Αφού είδε  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 µεταξύ του Προέδρου και των µελών 
του Σώµατος µε µειοψηφία του κ. Αγαπητάκη Αγαπητού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν συµφωνεί µε 
το πάγιο της έγκρισης, καθώς και των κ.κ Μπουκουβάλα Σταµατίνας και Αθανασίου Ευαγγελίας 
για λόγους ευαισθησίας απέναντι στο πράσινο, 

 
 

Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία  
 
Και εισηγείται θετικά  στην υλοτόµηση δένδρων (που τυχόν προκύψουν) που βρίσκονται στα 
πεζοδρόµια  εντός των διοικητικών ορίων της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας και σε απόσταση 
µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από τους ιστούς φωτεινής σηµατοδότησης και εµποδίζουν 
την ορατότητά τους σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 45826/15-7-2019 εισήγηση της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας. 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 56 
 

Πειραιάς   12 Σεπτεµβρίου 2019 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 16- 9-2019 
 

 
                       Ο                              Η 
                 Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
    Νανόπουλος Αλέξανδρος     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 

 


