
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
& ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης                                                                                                         
Ταχ.Κώδικας : 185 39 
Τηλ               : 2104599956-57 
Ε-mail           : addpir@piraeus.gov.gr                                             
         
      

          Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 3ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 28-02-2022 

Αρ. Απόφασης: 03 
 
        Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
28.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας 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  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.4166/8-3-2021 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις με αριθμ.429/13-3-2020 (B’ 850) και 
Δ1α/ΓΠ.οικ.:10343/18.02.2022 (ΦΕΚ Β΄895) Κ.Υ.Α. και ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16/25-02-
2022 πρόσκληση του Προέδρου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 88 & 89 περί σύγκλισης και λειτουργίας του 
συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 & 90 
του Ν.4555/2018. 
  
  
ΤΤοο  σσώώμμαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα  μμεε  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς    δδεεκκααππέέννττεε  ((1133))  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος 
2. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                 
3. Βήνη Δήμητρα  
4. Γεωργοπούλου Αναστασία                                                                          
5. Γκόλφης Νικήτας  
6. Δαρζέντας Ευάγγελος     
7. Λάγγουρα Μαρία                                                               .                                      
8. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
9. Περδικούρη Μαρία  
10. Πεφάνης Δημήτριος                                                                         
11. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
12. Χατζηκώστας Ηλίας                               
13. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 

                                                                                                                                                                 
Απόντες: Βλαχουτσάκος Παναγιώτης, Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                   
 
Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
Η Γραμματέας : Μωραγιάννη  Αθανασία 
 



 

ΘΕΜΑ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

        ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοττόόμμηησσηη  ήή  μμηη  εεννόόςς  ((11))  ΦΦοοιιννιικκοοεειιδδοούύςς  ττοουυ  
εείίδδοουυςς  ΟΟυυαασσιιγγκκττώώννιιαα  ((WWaasshhiihhggttoonniiaa  sspppp))..    
  

Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα.  
 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη 
της με αρ. πρωτ. 2408/202/18-01-2022 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τμ. 
Παρκοτεχνίας, καθώς και 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 – Τμ. Παρκοτεχνίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ     Προς:  Πρόεδρο   
 A΄ Δημ.Κοινότητας 
         κο Ν. Γκόλφη 
      
         Για το Συμβούλιο της 
 Α΄ Δημ.Κοινότητας 
 
ΘΕΜΑ: « Ορθή Επαναλήψη Υλοτομία ενός (1) Φοινικοειδούς του είδους Ουασιγκτώνια 

(Washihgtonia spp).» 
 

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας ,κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του 
κύριου Ελευσινιώτη με αρ΄πρωτ 2647/10-12-2021, διαπιστώθηκε ότι, ένα (1) Φοινικοειδές του είδους 
Ουασιγκτώνια ( Washihgtonia spp) φύεται στην άκρη υπερυψωμένου πεζοδρομίου της οδού Κλεισόβης 
12 στην Α Δημ. Κοινότητα και ως εκ τούτου το ριζικό του σύστημα δεν έχει επαρκές εδαφικό 
υπόστρωμα για να έχει πλήρη ανάπτυξη.  

 Επίσης  παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη  το υπέργειο τμήμα με κλίση προς την μεριά της οδού  
Κλεισόβης και λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, λόγω των ολοένα και συχνότερων 
ακραίων καιρικών φαινομένων υπάρχει κίνδυνος πτώσης του. 

Παρακαλούμε για την εισήγηση στο συμβούλιο της Α΄ Δημ. Κοινότητας για λήψη απόφασης περί 
υλοτόμησης για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. 

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) . 
 Θα φυτευτούν δύο (2) νέα δένδρα κατά μήκος της οδού Κλεισόβης στο ύψος του Χατζηκυριάκειου 
Ιδρύματος  ως αντιστάθμισμα του υλοτομημένου. 
 
Συνημμένα: 

1) Το υπ΄ αρ 2647/10-12-2021 ηλεκτρονικό αίτημα . 
2) Φωτογραφικό υλικό. 
3) Το υπ.αρ. 2746/22-12-21  εγγράφου της Δ/νση Οδοποίας Αποχέτευσης. 
4) Του Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παρ 2ζ ( ΦΕΚ 4520/16-10-2018) 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
και με ειδική εντολή του 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

 
 

 



 
       Αφού είδε το υπ’ αριθμ. 2647/10-12-2021 ηλεκτρονικό αίτημα του κ. Ελευσινιώτη 
Σπυρίδωνα, την υπ’ αριθμ.2746/22-12-21 έγγραφο της Δ/νσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης, 
καθώς και το σχετικό φωτογραφικό υλικό. 
        
       Αφού συμβουλεύτηκε τις διατάξεις του Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας» όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  
44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), τον Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παρ. 2ζ (ΦΕΚ 4520/16-
10-2018). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των 
μελών του Σώματος, κατά την οποία επισημάνθηκε ότι στην εν λόγω εισήγηση δεν 
συμπεριλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης νέου δέντρου, το είδος του νέου δένδρου 
που πρόκειται να φυτευτεί και ο αριθμός των δέντρων που αντιστοιχούν στην περίμετρο του 
υλοτομημένου.  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Και αναβάλλει το θέμα της υυλλοοττόόμμηησσηηςς  ήή  μμηη  εεννόόςς  ((11))  ΦΦοοιιννιικκοοεειιδδοούύςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  
ΟΟυυαασσιιγγκκττώώννιιαα  ((WWaasshhiihhggttoonniiaa  sspppp)),,  έέωωςς  όόττοουυ  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί  οο  φφάάκκεελλοοςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  
υυππηηρρεεσσίίαα  κκααιι  νναα  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεειι  ααννααλλυυττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  γγεεωωττεεχχννιικκοούύ  εεππιισσττήήμμοονναα..  
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 03 
 

Πειραιάς   28 Φεβρουαρίου 2022 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 01-03-2022 
 
 
                      Ο                                     Η 
               Πρόεδρος                         Γραμματέας        
 
 
         Γκόλφης Νικήτας                      Μωραγιάννη Αθανασία 


