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

Αρ. Απόφασης: 13 
 
 
        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 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοτόμηση ή μη ενός (1) δένδρου 
Αείλανθου (Ailanthus Altissima)  επί της οδού  Αλ Ζαΐμη αρ. 56 στην Πειραϊκή.  
  

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. 16033/1119/13-04-2022 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου – Τμ. Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

 
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: Υλοτομία  ενός (1) δένδρου Αείλανθου (Ailanthus Altissima)  επί της οδού  Αλ Ζαΐμη αρ. 56 στην 
Πειραϊκή.  
 

Μετά από  σχετικό αίτημα της δημότη Ζωή Χαραλάμπους με αρ.πρωτ.885/28-03-2022 και αυτοψία 
που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι,  

 
Πρόκειται για ένα αυτοφυές δένδρο αείλανθου  δηλ. δεν επιλέχθηκε να φυτευθεί αλλά φύτρωσε 

μόνο του και ως εκ τούτου αναπτύχθηκε με τυχαίο τρόπο έτσι ώστε μετά πάροδο χρόνου η διεύρυνση  
του κορμού του στο  πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Ζαίμη 56 κατέλαβε το μεγαλύτερο εύρος του 
πεζοδρομίου του οποίου το ωφέλιμο πλάτος για την αβίαστη όδευση πεζών και αμαξιδίων περιορίζεται 
από την συνύπαρξη δένδρου και σκαλοπατιών του εξώθυρου της οικίας και καθίσταται εξ αυτών των 
παραγόντων μικρότερο του <1,5μ.,  και το ριζικό σύστημα αυτού έχει ανασηκώσει τις πλάκες του 
πεζοδρομίου.  

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». 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

1) λόγω των ευρημάτων μας δηλ. την συνύπαρξη του δένδρου και των σκαλοπατιών του εξώθυρου 
της οικίας στο ίδιο ύψος του πεζοδρομίου, καθίσταται εξ αυτών των παραγόντων το ωφέλιμο πλάτος του 
πεζοδρομίου μικρότερο του <1,5μ. οπότε το υπάρχον δένδρο παρεμποδίζει την ελεύθερη όδευση πεζών 
και αμαξιδίων (παιδικών και ΑΜΕΑ), 

2) λόγω της ευρωστίας του  έχουμε και ανάλογη ανάπτυξη του ριζικού του συστήματος με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται επιπροσθέτως η χρήση του πεζοδρομίου λόγω των εκτεταμένων βλαβών 
που έχει αυτό προκαλέσει στην ομαλότητα της επιφάνειας του, με κίνδυνο κάποιο πιθανό τραυματισμό 
και όπως αναφέρει και η κυρία Χαραλάμπους στο αίτημα της στο παρελθόν έχουν προκύψει κάποια 
περιστατικά κατά την διέλευση των πεζών από το σημείο. 

Για όλα τα ανωτέρω  παρακαλούμε για την εισήγηση στο συμβούλιο της Α΄ Δημ. Κοινότητας για 
λήψη απόφασης περί υλοτόμησης για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων και αποκατάστασης του πεζοδρομίου. 

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  στο κήπο Φοίνικα σε αντιστάθμισμα του υλοτομημένου δένδρου.  
 
Συνημμένα: 
 
 



1) Το υπ΄ αρ 88/28-03-2022 ηλεκτρονικό αίτημα της κας Χαραλάμπου Ζωής 
2) Φωτογραφικό υλικό. 
3) Του Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παρ 2ζ ( ΦΕΚ 4520/16-10-2018) 
4) Της υπ’ αριθμ. 52907/28-12-2009 Αποφ. Του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 2621/Β΄/31-12-2009, άρθρο 2. 
5) Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας μας. 

 

 
          Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 
Συµβούλων. 
 

Το Συμβούλιο  της A΄  Δηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη της υπ΄αρ.88//28-03-2022  
ηλεκτρονικό αίτημα της κας Χαρλάμπου Ζωής , το Ν. 4495 /2017 αρθρο 29 2ζ (ΦΕΚ 4520/16-10-
2018) της υπ΄αρ. 52907/28-12-2009 Αποφ. Του Υ.ΠΕ.Κ.Α (ΦΕΚ 2621/Β΄/31-12-2009, αρθρο 2.  , 
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.16433/1119/13-04-2022 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 φυτευτούν  (2) νέα 
δένδρα στον κήπο Φοίνικα  ως  αντιστάθμισμα του υλοτομημένου. 
 
            Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του  Σώματος,  με 
μειοψηφία των κ.κ. Αλιφραγκή Νικολέτας, Βήνη Δήμητρας, Γεωργοπούλου Αναστασίας και 
Δαρζέντας Ευάγγελος όπως αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά, 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
ΕΕιισσηηγγεείίττααιι  θθεεττιικκάά    γγιιαα  ττηηνν  υλοτόμηση ενός (1) δένδρου Αείλανθου (Ailanthus Altissima)  επί 
της οδού  Αλ Ζαΐμη αρ. 56 στην Πειραϊκή. 
  
                                                                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 13 

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

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
και με ειδική εντολή του 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

 
 

 
 ΑΝΤ.Ν. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 


