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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 11ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  15-11-2021 

Αρ. Απόφασης: 21 
 

        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
15.11.2021 ηµέρα ∆ευτέρα κκααιι  ώώρραα  1188::0000,,  ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 75/12-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα,  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  

δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς,,  σύµφωνα µε την από 11-3-2020 Π.Ν.Π  "Κατεπείγοντα 
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της 
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του" ΦΕΚ   5555ττ..ΑΑ΄́//1111//0033//22002200  κκααιι  ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020, 
τις υπ΄αριθµ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑ∆∆//ΦΦ..6699//114411//οοιικκ..11338877//2255--0011--
22002211  εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς    µµεε  ααρριιθθµµ..  442299//1133--33--22002200  ((BB’’  885500))  
και  ττηηνν   Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 69136/4-11-2021  (ΦΕΚ Β΄55113388)),,  και αριθµούς 
εγκύκλιους ΥΠ.ΕΣ. 643/Α.Π:69472/24.09.2021  κκααιι  442266//ΑΑΠΠ::7777223333//1133..1111..22002200  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα    µµεε  
ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  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,  
γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη  &&  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσττοο  ππααρραακκάάττωω  θθέέµµαα  ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς.. 
  
ΤΤοο  σσώώµµαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόµµιιµµηη  ααππααρρττίίαα  µµεε  ππααρρόόννττεεςς  δδώώδδεεκκαα      ((1122))  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς::  
    

1. Αγαπητός Θεόδωρος                                                                 
2. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης  
3. Βήνη ∆ήµητρα  
4. Γεωργοπούλου Αναστασία                                                                          
5. Γκόλφης Νικήτας  
6. ∆αρζέντας Ευάγγελος                                                                .                                      
7. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
8. Περδικούρη Μαρία  
9. Πεφάνης ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                            
10. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
11. Χατζηκώστας Ηλίας                               
12. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 

 
Απόντες οι Σύµβουλοι: Αλιφραγκή Νικολέτα,  Λάγγουρα Μαρία , Σκιαθίτης Κωνσταντίνος. 
                                                                                                                                                                 
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
     Η Γραµµατέας : Μωραγιάννη Αθανασία  



 
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
Θέµα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υλοτοµίας ή µη  τριών (3)  δένδρων και ενός (1) 
Θάµνου (Ελιά, Μουριά, Αείλανθος & Θαµνοειδούς Πικροδάφνη)  σε παρτέρι κοινόχρηστου 
χώρου –πεζοδρόµιο έµπροσθεν της οδού Κλεισόβης 63). 
 
 Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

 Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  εξετάζει  το πιο πάνω θέµα, ύστερα από  τη λήψη 
της µε αρ.πρωτ. 42636/2124/15.10.2021 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου –
Τµήµα Παρκοτεχνίας µε το οποίο διαβιβάζεται στην Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα αντίγραφο του 
σχετικού φακέλου. 
 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 
Συµβούλων.    
 

Το Συµβούλιο της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου –Τµήµα Παρκοτεχνίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Υλοτοµία 3 τριών δένδρων  και ενός 1 Θάµνου (Ελιά, Μουριά, Αεΐλανθος & Θαµνοειδούς 
Πικροδάφνη) σε παρτέρι κοινόχρηστου χώρου-πεζοδρόµιο έµπροσθεν της οδού Κλεισόβης 63» 

Κατόπιν του:  

α) µε αρ.πρωτ. 1828/37505/13-09-2021 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας που αφορά την εξώδικη 

πρόσκληση-δήλωση της Ζωής Παπακώστα του Ιωάννη και του  

β) µε αρ.πρωτ. 2048/41054/3243/7-10-2021 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης του τµήµατος 

Οδικών Έργων & ∆ηµ.Συγκοινωνίας, η υπηρεσία µας διενέργησε αυτοψία στον κοινόχρηστο χώρο-

πεζοδρόµιο έµπρoσθεν του ακινήτου της οδού Κλεισόβης 63 και διαπίστωσε  την ύπαρξη 

µισοκατεστραµµένου παρτεριού, εντός του οποίου φύεται ένα (1) δένδρο Ελιάς (olea europapa), ένα (1) 

δένδρο Μουριάς (Morus alba) καθώς και µια Θαµνοειδής Πικροδάφνη (Nerium oleander), επίσης εκτός 

παρτεριού επί του οδοστρώµατος (πλάι στο παρτέρι) φύεται ένα (1) αυτοφυή δένδρο 

Αείλανθου(Ailanthus altissima).   

Η υπηρεσία µας έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω α) & β) και εισηγείται την υλοτοµία των συγκεκριµένων 

φυτικών ειδών. Παρακαλούµε για την εισήγηση στο συµβούλιο της Α΄∆ηµ. Κοινότητας για λήψη 

απόφασης περί υλοτόµησης ή µη αυτών. 

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).   

Σηµειώνεται ότι θα φυτευτούν άλλα δένδρα στον κήπο Μαρίας Χατζηκυριακού & Λ. Χατζηκυριακού ως 

αντιστάθµισµα των υλοτοµηµένων. 

 

Συννηµένα: 

 

1) Το µε αρ΄.πρωτ. 1828/37505/985/14-09-2021 εξώδικη πρόσκληση-δήλωση της Ζωής Παπακώστα 

από την Νοµικ 

2) ή Υπηρεσία. 

3) το µε αρ.΄πρωτ. 2048/41054/3243/08-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας ∆/νσης Οδοποιΐας-

Αποχέτευσης. 

4) Φωτογραφικό υλικό. 

  
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 



 

 

 

Αφού είδε την υπ’ άριθµ. 1828/37505/13-09-2021 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας που αφορά 
την εξώδικη πρόσκληση-δήλωση της Ζ. Π. καθως και την  µε αρ.πρωτ. 2048/41054/3243/7-10-

2021 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης του τµήµατος Οδικών Έργων & ∆ηµ. 
Συγκοινωνίας και το φωτογραφικό υλικό.  
 

Αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 α/7-6-2010 ) αρ. 83 «περί 
αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»  όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-
2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και 
των µελών του Σώµατος, µε αρνητική ψήφο των κ.κ. Αγαπητού Θεόδωρου, Βήνη ∆ήµητρας, 
Γεωργοπούλου Αναστασίας & ∆αρζέντα Ευάγγελου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
πρακτικά,                                                                                                                                         
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
 Εισηγείται θετικά,  την υλοτόµηση των  τριών (3)  δένδρων και ενός (1) Θάµνου (Ελιά, 
Μουριά, Αείλανθος & Θαµνοειδούς Πικροδάφνη)  σε παρτέρι κοινόχρηστου χώρου –πεζοδρόµιο 
έµπροσθεν της οδού Κλεισόβης 63), σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου –Τµ. Παρκοτεχνίας. 
Σηµειώνεται ότι θα φυτευτούν άλλα δένδρα στον κήπο Μαρίας Χατζηκυριακού & Λ. 
Χατζηκυριακού ως αντιστάθµισµα των υλοτοµηµένων. 
 
 
 
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 21 
 
                                              Πειραιάς  15 Νοεµβρίου   2021 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 16-11-2021                                              
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας          Μωραγιάννη Αθανασία  
 

 

 

 
 

 
 ΑΝΤ. Ν. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 


