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Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 10ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 23-11-2022 

Αρ. Απόφασης: 28 
 

        Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 23.11.2022 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:30, σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττηηςς  οοδδοούύ  Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης,,    
ττηηρροουυμμέέννωωνν  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  μμέέττρρωωνν,, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 
υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64786/21-11-22 Κ.Υ.Α. και με τον Ν. 4940/2022 (Α΄112),  κκααιι  ύύσσττεερραα  
ααππόό  ττηη  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  9944//1188..1111..22002222  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΑΑ΄́ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  
κκ..  ΓΓκκόόλλφφηη  ΝΝιικκήήτταα,,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης 
και λειτουργίας του συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
 
  
  
ΤΤοο  σσώώμμαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα  μμεε  ππααρρόόννττεεςς    έέννττεεκκαα      ((1111))  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς::  
 

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

                                                                                                                                                                 
   Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ. Αγαπητός  Θεόδωρος ,Γεωργοπούλου Αναστασία , Λάγγουρα  
Μαρία και Σκιαθίτης  Ηλίας. 
 
 
Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
Η Γραμματέας : Μωραγιάννη  Αθανασία 
 



 

ΘΕΜΑ 2o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

        ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοττόόμμηησσηη  ήή  μμηη  εεννόόςς  ((11))  δδέέννδδρροουυ    ΑΑεεϊϊλλάάννθθοουυ    
((AAiillaanntthhuuss  AAllttiissssiimmaa))  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ  6611..  
  

   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. 51534/4044/17-11-2022 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: «  Υλοτομία ενός (1)  δενδρου Αεϊλάνθου ((AAiillaanntthhuuss  AAllttiissssiimmaa))  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ  6611..  

  
 

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας ,κατόπιν μετά από σχετικό αίτημα του 
δημότη Περδικογιάννη Παναγιώτη με αρ.πρωτ. 3602/43038/03-10-2022 και με αρ.πρωτ.3824/24-10-2022 υπηρεσιακό 
σημείωμα της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης του τμήματος Συνεργείο Ανοικτών Χώρων και αυτοψίας που διενεργήθηκε από 
την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι, 

Πρόκειται για ένα αυτοφυές δένδρο αείλανθου δηλ, δεν επιλέχθηκε να φυτευτεί 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 Φαβιέρου 61, κατέλαβε το μεγαλύτερο εύρος του πεζοδρομίου του οποίου το ωφέλιμο πλάτος για την αβίαστη όδευση 
πεζών και αμαξιδίων είναι μικρότερο του ˂ 1,5 μ., το ριζικό σύστημα αυτού έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και 
έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος αυτού.  

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 πεζοδρόμιο πλάτους ˂ 1,5μ η ελεύθερη ζώνη όδευσης 
πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου ».  

Σας γνωρίζουμε ότι: 
1) λόγω των ευρημάτων μας δηλ. ότι το ωφέλιμο πλάτος του πεζοδρομίου είναι μικρότερο του ˂1.5μ. το υπάρχον 

δένδρο παρεμποδίζει την ελεύθερη όδευση πεζών και αμαξιδίων (παιδικών και ΑΜΕΑ). 
2) λόγω της ευρωστίας του έχουμε ανάλογη ανάπτυξη του ριζικού του συστήματος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται 

επιπροσθέτως η χρήση του πεζοδρομίου λόγω των εκτεταμένων βλαβών που έχει προκαλέσει στην ομαλότητα της επιφάνειας 
του, με κίνδυνο κάποιο πιθανό τραυματισμό. 

Κατόπιν των ανωτέρων παρακαλούμε για την έγκριση υλοτομίας του δένδρου και αποκατάστασης του πεζοδρομίου για 
αποφυγή ατυχημάτων. 

Το δένδρο θα υλοτομηθεί έως την επιφάνεια του εδάφους και δεν προστατεύεται από τις διατάξεις για την προστασία 
των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις 
προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.  

Το παρόν ισοδυναμεί με Τεχνική Έκθεση Γεωτεχνικού Επιστήμονα, σύμφωνα με την απαίτηση του 
Ν.4495/2017,αρ.29,παρ.2ζ(ΦΕΚ 452/16-10-2018). 
 
 
 
Συνημμένα: 
 

1)φωτοαντίγραφο του με αρ.πρωτ 3602/43038/03-03-10-2022 αιτήματος του Περδικογιάννη Παναγιώτη. 



2)φωτοαντίγραφο του με αρ.πρωτ. 3824/21-10-2022 υπηρεσιακού σημειώματος του συνεργείου ανοικτών χώρων της Δ/νσης 
Οδοποιίας-Αποχέτευσης 
3)Τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 
4)Φωτογραφικό υλικό. 
5)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 

 
ΑΝΤ.Ν.ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

 
 

 
 

 
 
       Αφού είδε το υπ’ αριθμ. 2647/10-12-2021 ηλεκτρονικό αίτημα του κ, Περδικογιάννη  
Παναγιώτη την υπ’ αριθμ.3824/24-10-22 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). 
 
            Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του  Σώματος,  με 
μειοψηφία των κ.κ. Βήνη Δήμητρας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά, 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
ΕΕιισσηηγγεείίττααιι  θθεεττιικκάά    γγιιαα  ττηηνν  υλοτόμηση ενός (1) δένδρου Αείλανθου (Ailanthus Altissima)  επί 
της οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ  6611..  
  
                                   Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 28 

 
Πειραιάς   23 Νοέμβριου  2022 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 25-11-2022 
 
 
                      Ο                                     Η 
               Πρόεδρος                         Γραμματέας        
 
 
         Γκόλφης Νικήτας                      Μωραγιάννη Αθανασία 


