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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 5ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  6-04-2021 

Αρ. Απόφασης: 11 
 
 
            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
6.04.2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, 
σύµφωνα µε τις ΠΝΠ  ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020 και ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020, ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  
1188331188//1133--33--22002200,,  4400  //2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/154/οικ.6020/5-4-2021 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις µε αριθµ.429/13-3-2020 (B’ 850) και 
∆1α/ΓΠ.οικ.:20651/02.04.2021 (ΦΕΚ Β΄1308) Κ.Υ.Α. και ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.            
18/02-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 88 & 89 περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συµβουλίου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (7) Συµβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
4. Κεχαγιά Ζωή 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
7. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία, Βρεττάκος Αθηνόδωρος και Γεωργούλης 
Ευάγγελος και Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

 



ΘΕΜΑ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
        ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ππεερρίί  υυλλοοττοοµµίίααςς  ήή  µµηη  εεννόόςς  ((11))  δδέέννδδρροουυ  ΑΑεεΐΐλλααννθθοουυ  εεππίί  ττηηςς  
οοδδοούύ  ΜΜααδδύύττοουυ  44..  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα.  
  
       Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη 
της µε αρ. πρωτ. 11987/554/18-3-2021 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 ενός (1) δένδρου Αεΐλανθου επί της οδού Μαδύτου 4 » 

 

Σχετ.: 1) η υπ҆ αριθµ 48102/16/44/15-10-2020αίτηση του κου Γεωργίου Λυµπέρη & υπολοίπων ιδιοκτητών 

επί της οδού Μαδύτου 4 
 

Κατόπιν του ως άνω σχετικού αιτήµατος η υπηρεσία µας προέβη σε αυτοψία και διαπίστωσε ότι: 

 

Πρόκειται για ένα εύρωστο δένδρο αείλανθου το οποίο φύεται σε πεζοδρόµιο επί της οδού 

Μαδύτου 4 του οποίου το πλάτος είναι πολύ µικρότερο του < 0,80µ,το δένδρο είναι αυτοφυές δηλ δεν 

επιλέχθηκε να φυτευθεί εκεί αλλά φύτρωσε µόνο του και ως εκ τούτου αναπτύχθηκε µε τυχαίο τρόπο. 

Αναλυτικότερα: 

α)Λόγω του µικρού πλάτους του πεζοδροµίου <0,80µ, το υπάρχον δένδρο παρεµποδίζει την ελεύθερη 

όδευση πεζών και αµαξιδίων (παιδικών και ΑΜΕΑ). 

β)Λόγω της ευρωστίας του έχουµε και ανάλογη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται επιπρόσθετα η χρήση του πεζοδροµίου, λόγω βλαβών που έχει προκαλέσει στην 

οµαλότητα της επιφάνειας του, µε κίνδυνο κάποιο πιθανό τραυµατισµό. 

γ) Η κόµη του δένδρου επειδή εφάπτεται στον εξώστη, όταν πνέουν άνεµοι χτυπά τον εξώστη του 

ακινήτου, µε πιθανούς κινδύνους απόσπασης µέρος αυτού.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές πεζοδροµίων όπως αυτές ορίζονται στην Αποφ.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». 

Για όλα τα ανωτέρω εισηγούµεθα να 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,Άρθο 29,παρ.2ζ (ΦΕΚ 452/16-10-2018). 

 

  
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  
 

 

  ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

 
    

 



       Αφού είδε την υπ΄αριθµ. 48102/1644/15-10-20 αίτηση του κ. Γ.Λ. και των υπολοίπων 
ιδιοκτητών επί της οδού Μαδύτου, το  σχετικό φωτογραφικό υλικό, καθώς και  την υπ΄αριθµ. 
699/2-12-19 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
        
       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) και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του 
Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εισηγείται θετικά  στην υλοτοµία ενός (1) δένδρου ΑΑεεΐΐλλααννθθοουυ  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΜΜααδδύύττοουυ  44,,  
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τµ. Παρκοτεχνίας.  

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 11 

 
Πειραιάς   6 Απριλίου 2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 7- 4-2021 
 

 
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος     Βασιλεία Γκιουλάκη 
 

 


