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Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 06ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 11-06-2021 
Αρ. Απόφασης: 09 

 

ΤΤοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1111..0066..22002211,,  ώώρραα  ααππόό  

ττιιςς  0088::0000ππ..µµ..  έέωωςς  1144::0000  µµ..µµ..  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  4422//0077..0066..22002211    ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  

ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκ..  ΠΠοούύλλοουυ  ΑΑνναασσττάάσσιιοουυ..  ΗΗ  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  έέγγιιννεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς,,    γγιιαα  

λλόόγγοουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς    ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ΦΦΕΕΚΚ  5555//ττ..ΑΑ΄́//1111--0033--

22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  7755//ττ..ΑΑ΄́//3300--33--22002200  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  1188331188//1133--33--22002200  κκααιι  4400  //2200993300//3311--33--

22002200  κκααιι  116633//3333228822//2299--0055--22002200  εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,    γγιιαα    λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  

σσττοο  ππααρραακκάάττωω  θθέέµµαα    ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  

8888,,  ππααρρ..  11,,22))   
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (09) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Βογιατζάκη Αντωνία 
4. Γαρδούνη Αικατερίνη 
5. Σκανδάλης Βασίλης 
6.Αραµπατζή Ελισάβετ 
7.Αθανασιάδης Γεώργιος 
8. Αντύπας Μηνάς 
9. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος 
 
Απόντες οι : Κοντογιώργος Κωνσταντίνος, , Αγγελοπούλου Αναστασία 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 

 
 



ΘΕΜΑ 1
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοττοοµµίίαα  εεννόόςς  δδέέννδδρροουυ  ((ΟΟυυαασσιιγγκκττώώννιιααςς))  σσττηηνν  

ΠΠλλααττεείίαα  ΝΝεερράάιιδδααςς  σσττηηνν  ΠΠ..ΚΚοοκκκκιιννιιάά..  
 

  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 

 
Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα 

από την λήψη εγγράφου µε αρ. πρωτ. 22597/1134/01-06-2021 από την ∆/νση Περ/ντος & 
Πράσινου – Τµήµα Παρκοτεχνίας. 

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 

Το θέµα προέκυψε ύστερα από προφορικά αιτήµατα δηµοτών στο Τµήµα 
Παρκοτεχνίας και ύστερα από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι Ουασιγκτωνία που φύεται στην 
Πλατεία Νεράιδας (µεταξύ των οδών Αργυροκάστρου & Ιων.∆ραγούµη) στην περιοχή 
Π.Κοκκινιά στην ∆. ∆ηµοτική Κοινότητα, έχει λάβει υπερβολική ανάπτυξη ύψους περίπου 
10µ. µε µικρή κλίση. Ο χώρος στον οποίο φύεται έχει µεγάλη επισκεψιµότητα δηµοτών 
αλλά κυρίως παιδιών λόγω του ότι είναι Πλατεία και µέρος αυτής είναι Παιδική Χαρά. Για 
την αποφυγή ατυχήµατος και ειδικά µικρών παιδιών και την ικανοποίηση των προφορικών 
αιτηµάτων των δηµοτών και την ανησυχία τους που αφορά το συγκεκριµένο φυτό, 
προτείνεται η υλοτοµία για λόγους ασφαλείας και η αντικατάστασή του µε άλλο φυτικό είδος 
κατάλληλο για τον συγκεκριµένο χώρο. 
      Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, τα 
άρθ.79,80 N.3463/06 και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των 
µελών του Σώµατος. 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εγκρίνει ττηηνν  υυλλοοττοοµµίίαα  εεννόόςς  δδέέννδδρροουυ  εεννόόςς  δδέέννδδρροουυ  ((ΟΟυυαασσιιγγκκττωωννίίααςς))  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  

ΝΝεερράάιιδδααςς  σσττηηνν  ΠΠ..ΚΚοοκκκκιιννιιάά..  
 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 09 

 
Πειραιάς 11.06.2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 14-096-2021 
 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


