
                                                                                                    

 
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 10ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 14-10-2019 
Αρ. Απόφασης: 22 

 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 14.10.2019 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 
89 & Κλεισόβης, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 91/09-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου της 
Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα,  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 (15) Συµβούλους : 
 

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

 
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 

 
 



ΘΕΜΑ 3ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 
    Συζήτηση  & λήψη απόφασης  περί υλοτόµησης ή µη  ενός (1)  δένδρου Μελιάς που 
φύεται  επί της οδού Αλικαρνασσού 46. 
 
        Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
Κατά την ψήφιση του θέµατος αποχώρησαν οι Κοινοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βλαχουτσάκος 
Παναγιώτης  & Σκιαθίτης Κωνσταντίνος. 
 

Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη της µε αρ. πρωτ. 58637/1644/27-09-2019 εισήγησης της ∆/νσης Περιβάλλοντος  & 
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: «Υλοτοµία ενός (1) δένδρου Μελιάς επί της οδού Αλικαρνασσού 46» 

Σχετ.:  1) η υπ’ αριθµ.1785/11-10-2016 ηλεκτρονική αίτηση  της κας Ε. Ρογδάκη. 

Κατόπιν του ως άνω σχετικού αιτήµατος και φωτογραφιών που λήφθηκαν από την αιτούσα η 

υπηρεσία µας προέβη σε αυτοψία και διαπίστωσε ότι, πρόκειται για ένα εύρωστο δένδρο µελιάς 

(ψευδοπασχαλιά) το οποίο φύεται σε πεζοδρόµιο επί της οδού Αλικαρνασσού 46 του οποίου το πλάτος 

είναι πολύ µικρότερο του <1,5µ.,ο κορµός του έχει αισθητή κλίση προς το οδόστρωµα και το ριζικό 

σύστηµα αυτού έχει ανασηκώσει το τσιµέντο του πεζοδροµίου.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές πεζοδροµίων όπως αυτές ορίζονται στην Απόφ. ΥΠΕΚΑ 

52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2009/2621/Β΄, Άρθρο 2 σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι:     «σε πεζοδρόµια 

πλάτους <1.5µ η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου». 

Σας γνωρίζουµε ότι: 

1) λόγω του µικρού πλάτους του πεζοδροµίου (<1,5µ.) το υπάρχον δένδρο παρεµποδίζει την 

ελεύθερη όδευση πεζών και αµαξιδίων (παιδικών και ΑΜΕΑ), 

2) η κλίση του κορµού του ωθεί την προβολή της κόµης προς την πλευρά του οδοστρώµατος µε 

κίνδυνο για την ασφάλεια των οχηµάτων διερχόµενων και σταθµευµένων και 

3) λόγω της ευρωστίας του έχουµε και ανάλογη ανάπτυξη του ριζικού του συστήµατος µε 

αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται επιπροσθέτως η χρήση του πεζοδροµίου λόγω των βλαβών που έχει αυτό 

προκαλέσει στην οµαλότητα της επιφάνειας του, µε κίνδυνο κάποιο πιθανό τραυµατισµό. 

Για όλα τα ανωτέρω εισηγούµεθα ν’ αφαιρεθεί το δένδρο, να γίνει αποκατάσταση πεζοδροµίου και 

σε άλλο σηµείο που θα ορίσει η υπηρεσία µας να φυτευτεί νέο, κατάλληλο για τον υπάρχοντα χώρο. 

Με το παρόν καλύπτεται και η ανάγκη για ύπαρξη Τεχνικής Έκθεσης από Γεωτεχνικό Επιστήµονα 

σύµφωνα µε την απαίτηση του Ν.4495/2017, άρθρο 29, παρ2ζ (ΦΕΚ 4520/16-10-2018)  

 

  

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

   

 
 ΑΝΤ. Ν. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

 



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

Συµβούλων. 

Αφού είδε την µε αριθµ. πρωτ. 1785/11-10-2016 αίτηση της κας Ρογδάκη Ελένης και του 
κου Ρογδάκη Μανώλη ιδιοκτητών της οικίας περί υλοτόµησης του δέντρου Μελιάς, καθώς και το 
συννηµένο σε αυτή, φωτογραφικό υλικό.   

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), καθώς και τις διατάξεις της παρ.2ζ του άρθρου 20 του Ν. 
4495/2017 και την Απόφ. ΥΠΕΚΑ 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2009/2621/Β’) Άρθρο 2,  το 
Συµβούλιο της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας  προτείνει στην υλοτοµία του δένδρου και το ξερίζωµα 
του  και την αποκατάσταση του πεζοδροµίου και  να φυτευτεί νέο σε άλλο σηµείο, που θα ορίσει 
η υπηρεσία της Περ/ντος & Πρασίνου & τµήµατος Παρκοτεχνίας, κατάλληλο για τον υπάρχοντα 
χώρο και για τους εξής λόγους που αναγράφονται στην παραπάνω εισήγηση και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση  µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος  µε την αρνητική ψήφο 
της Κοινοτικού Συµβούλου κα Βήνη ∆ήµητρα στην υλοτοµία του δένδρου  συµφωνεί µόνο στο 
κλάδεµα,  
 
                                                 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   
 

 
Eισηγείται θετικά  στην υλοτοµία ενός (1)  δένδρου Μελιάς που φύεται επί της οδού 
Αλικαρνασσού 46, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµ. 
Παρκοτεχνίας. 
 
                                                

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 22 

 
Πειραιάς  14 Οκτωβρίου  2019 

 
 
       Ακριβές αντίγραφο 
                         Πειραιάς 16-10-2019 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα     


