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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 24ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  15-10-2019 

Αρ. Απόφασης: 66 
 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 15.10.2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα  
19:30 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 60/10-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου, 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 πλήρη απαρτία µε παρόντες (11) Συµβούλους : 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων  
4. Αθανασίου Ευαγγελία 
5. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
6. Γεωργούλης Ευάγγελος 
7. Κεχαγιά Ζωή 
8. Μακρής Χρήστος 
9. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
10. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
11. 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 περί υλοτόµησης ή µη δύο (2) δένδρων, Νεραντζιάς & 
Γιούκα που φύονται επί του πεζοδροµίου της οδού Ζέας 121-125 
 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη 
της µε αρ. πρωτ. 55946/1533/13-9-2019 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – 
Τµ. Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 
 
        Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 

 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ      Προς:    

 B΄ ∆ηµ.Κοινότητας 

    

     

ΘΕΜΑ: «Υλοτοµία δύο (2) δένδρων Νεραντζιάς & Γιούκα που φύονται επί του πεζοδροµίου της 

οδού Ζέας 121-125 » 

 

Κατόπιν του υπ΄ αριθµ.  1954/27-8-2019 αιτήµατος της Κας Βίκυς Τσίµπου που αφορά αίτηµα 

υλοτοµίας 2 δένδρων που φύονται επί του πεζοδροµίου της οδού Ζέας 121-125, η υπηρεσία µας 

διενέργησε αυτοψία στο εν λόγω σηµείο όπου διαπιστώθηκε ότι τα δύο αυτά δένδρα µίας νεραντζιάς και 

ενός γιούκα φύονται επί πεζοδροµίου πλάτους <1,5µ και συγκεκριµένα εκατέρωθεν εισόδου-εξόδου 

χώρου στάθµευσης σε πυλωτή πολυκατοικίας. 

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». 

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα διαπιστώνεται ότι τα δύο αυτά δένδρα παρεµποδίζουν την ασφαλή 

διέλευση των διερχόµενων πεζών και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο.  

Επί πλέον προκαλούν οχληρές και ανθυγιεινές καταστάσεις στους ενοίκους των οικιών στις οποίες 

ακουµπάνε (αναρρίχηση ανθρώπων, τρωκτικών, κ.α).   

Για όλα τα αναφερθέντα εισηγούµαστε την αποµάκρυνση τους και παρακαλούµε το ∆ιαµερισµατικό 

Συµβούλιο για την έγκριση της υλοτόµησης ή µη αυτών. 

 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  
 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ 

 
 
       Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. 1626/20-9-19 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας, σύµφωνα µε το οποίο η ανάγκη ύπαρξης Τεχνικής Έκθεσης που 
απαιτείται από τις διατάξεις του Ν.4495/2017 άρθρο 29, παρ. 2ζ, καλύπτεται αφού η ως άνω 
εισήγηση (Σχέδιο) προσυπογράφεται από Προϊσταµένη Τµήµατος και ∆ιευθυντή µε ειδικότητα 
Π.Ε. 9 Γεωπόνου. 



       Αφού είδε  την µε αριθµ. πρωτ.1954/27-8-19 αίτηση της κας Τσίµπου Βασιλικής περί 
υλοτόµησης των δύο δένδρων, καθώς και το συνηµµένο σε αυτή,  φωτογραφικό υλικό.  
 
       Αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 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 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, µε 
µειοψηφία, ως προς την υλοτοµία της Νεραντζιάς, του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου και των κ.κ. Νικολάου Νταουντάκη, Αγαπητού Αγαπητάκη, Σταµατίνας 
Μπουκουβάλα και Ζωής Κεχαγιά,  οι οποίοι δήλωσαν υπέρ του κλαδέµατος καθώς στο ίδιο 
πεζοδρόµιο υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα δένδρα. 
 

Αποφασίζει  
 
1.Κατά Πλειοψηφία 
Και εισηγείται θετικά  στην υλοτοµία (1) δένδρου, Νεραντζιάς που φύεται επί του 
πεζοδροµίου της οδού Ζέας 121-125, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας. 
 
2.Οµόφωνα 
Και εισηγείται θετικά  στην υλοτοµία (1) δένδρου, Γιούκα που φύεται επί του πεζοδροµίου 
της οδού Ζέας 121-125, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – 
Τµ. Παρκοτεχνίας. 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 66 

 
Πειραιάς   15 Οκτωβρίου 2019 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 16- 10-2019 
 

 
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος     Βασιλεία Γκιουλάκη 
 

 


