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          Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 5ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 16-05-2022 

Αρ. Απόφασης: 10 
 
Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 16.05.2022 
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, τις υπ΄ αριθμ. 18318/13-3-2020, 
40 /20930/31-3-2020 και 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.:23983/2022 (ΦΕΚ  
2137 Β΄ 30.04.2022) Κ.Υ.Α. και ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42/11-05-2022 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    δδώώδδεεκκαα    ((1122))  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς::  
 

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

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

 

 



 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 
      Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοτόμηση ή μη  ενός (1) δένδρου 
πεύκου εντός του  αύλειου χώρου του Ι.Ν  Ζωοδόχου Πηγής.  
  

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. 13869/974/01-04-2022 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: 
 
  
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοτόμηση ή μη  ενός (1) δένδρου πεύκου εντός του  αύλειου 
χώρου του Ι.Ν  Ζωοδόχου Πηγής.  
 

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας, κατόπιν του ηλεκτρονικού αιτήματος 

του προέδρου του εκκλησιαστικού συμβουλίου καθώς και το υπ΄αρ. 15742/08-02-2022 έγγραφο του 

Δασαρχείου Πειραιά διαπιστώθηκε ότι, ένα χλωρό δένδρο Πεύκου (pinus sylvestris) που φύεται εντός 

του αύλειου χώρου του Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής στην Α΄Δημ. Κοινότητα η οποία περιβάλλεται από τις 

οδούς (Μ Χ΄΄κου-Ζωοδόχου Πηγής-Ακτή Ξαβερίου) παρουσιάζει κλίση και μεγάλη ανάπτυξη προς την 

μεριά της οδού Ζωοδόχου Πηγής. 

Λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, εξαιτίας συχνότερων ακραίων καιρικών 

φαινομένων και επειδή ότι ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα επισκέψιμος από πιστούς, 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) . 

Σημειώνεται ότι θα φυτευτεί  εντός κήπου του Ιερού Ναού νέο δένδρο ως αντιστάθμισμα του 

υλοτομημένου. 

Συνημμένα: 
 

1. Το από 9-12-2021 ηλεκτρονικό αίτημα  
2. Φωτογραφικό υλικό. 
3. Του Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παρ 2ζ ( ΦΕΚ 4520/16-10-2018) 
4. Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας μας 
5. Το υπ΄αρ.33/31-01-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Δασαρχείο Πειραιά 
6. Το υπ΄αρ.15742/08-02-2022 απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά. 
7. Το υπ ΄αρ.452/10-02-22 υπηρεσιακό έγγραφο μας προς τον Πρόεδρο της Α΄Δημ.Κοινότητας 
 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
και με ειδική εντολή του 



Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

 
 

 
 ΑΝΤ.Ν. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

 
 

Το Συμβούλιο  της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη  09-12-2021 ηλεκτρονικό 
αίτημα, το Ν.4495/2017 άρθρο 29 παρ 2ζ (ΦΕΚ 4520/16-10-2018) το υπ΄ αρ. 33/31-01-22  
εγγράφου της υπηρεσίας μας προς το Δασαρχείο Πειραιά, το υπ΄αρ.15742/08-02-2022 
απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά, το υπ΄αρ. 452/10-02-22 υπηρεσιακό έγγραφο 
μας προς τον Πρόεδρο  της Α΄ Δημ. Κοινότητας, την Τεχνική Έκθεση του Τμήματος 
Παρκοτεχνίας 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» όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), την με αριθμ. 52907/28-12-09 απόφαση ΥΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ 2009/2621 Β΄), καθώς και το άρ. 29 παρ. 2ζ του Ν.4495/2017. 
  
           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας επισήμανε ότι με το παρόν έγγραφο με αρ. 
πρωτ. 13869/974/01-04-2022 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τμ. 
Παρκοτεχνίας καλύπτεται και η ανάγκη για ύπαρξη Τεχνικής Έκθεσης από Γεωτεχνικό 
Επιστήμονα σύμφωνα με την απαίτηση του Ν.4495/2017, Άρθρο 29, παρ.2ζ (ΦΕΚ 452/16-10-
2018). Επιπλέον, επισήμανε ότι σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση θα φυτευτεί εντός κήπου του 
Ιερού Ναού νέο δένδρο ως αντιστάθμισμα του υλοτομημένου.  
        
           Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του  Σώματος,  
με μειοψηφία του Προέδρου κ. Γκόλφη Νικήτα, καθώς και των κ.κ.  Μοσχοβάκο  Ιωάννης,  
Χατζηκώστα Ηλίας  και Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρας οι οποίοι εισηγήθηκαν θετικά 
ως προς την υλοτόμηση, σύμφωνα με την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – 
Τμ. Παρκοτεχνίας και όπως αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά, 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
  ΕΕιισσηηγγεείίττααιι  ααρρννηηττιικκαα    σσττηηνν  υλοτόμηση   ενός (1) δένδρου πεύκου εντός του  αύλειου χώρου 
του Ι.Ν  Ζωοδόχου Πηγή. 
 
            
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 10 
 

Πειραιάς   16  Μαΐου  2022 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
                    Πειραιάς 17-05-2022 
 
                      Ο                                     Η 
               Πρόεδρος                         Γραμματέας        
 
 
        Γκόλφης Νικήτας                     Μωραγιάννη Αθανασία 


