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          Απόσπασμα από τα πρακτικά 
Της 1ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 23-01-2023

Αρ. Απόφασης: 01

        Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 23.01.2023 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-τις υπ΄ αριθμ. 18318/13-3-2020, 40 /20930/31-3-
2020 και 2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.7259/31-12-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς
και  τις  με  αριθμ.429/13-3-2020  (B’ 850) και Δ1α/ΓΠ.οικ.: 75297/31.12.2022 (ΦΕΚ Β΄7005)B’  850)  και  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  75297/31.12.2022  (B’ 850) και Δ1α/ΓΠ.οικ.: 75297/31.12.2022 (ΦΕΚ Β΄7005)ΦΕΚ  Β΄7005)
Κ.Υ.Α.  και  ύστερα από τη με  αρ. πρωτ. 02/17-01-2023 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.

Το σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντες  έντεκα  Το σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντες  έντεκα   (13) (13) Συμβούλους: Συμβούλους:

1. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                
2. Βήνη Δήμητρα
3. Βλαχουτσάκος Παναγιώτη  
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 οι Σύμβουλοι κ.κ. Αγαπητός  Θεόδωρος  και Σκιαθίτης  Ηλίας.

Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας

Η Γραμματέας : Μωραγιάννη  Αθανασία



ΘΕΜΑ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

        Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός (1) δένδρου Ευκαλύπτουυλοτομία ή μη ενός (1) δένδρου Ευκαλύπτου  επί επί
της οδού Γ. Θεοτόκη 50. της οδού Γ. Θεοτόκη 50. 

    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. 58105/4347/19-12-2022 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 με  αρ.  πρωτ.
58105/4347/19-12-2022 της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τμ. Παρκοτεχνίας και αφού
είδε το από υπ’ αριθμ.2932/04-08-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του δημότη Β.Β. προς  την ΕΥΔΑΠ
& κοινοποίηση  προς Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, το υπ’ αριθμ.2932/16632/04-08-2022
υπηρεσιακό  έγγραφο  της  ΕΥΔΑΠ  προς  τον  δημότη  κο  Β.Β.  που  παρέλαβε  η  Δ/νση
Περιβάλλοντος & Πρασίνου ως επισυναπτόμενο έγγραφο ηλεκτρονικά της (B’ 850) και Δ1α/ΓΠ.οικ.: 75297/31.12.2022 (ΦΕΚ Β΄7005)1) σχετικής, το υπ’
αριθμ.44325/3652/07-10-2022 με ερώτημα της υπηρεσίας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
προς την  ΕΥΔΑΠ,  το  υπ’  αριθμ.,3952/07-11-2022 ερώτημα  του  δημότη κου Β.Β.  προς την
ΕΥΔΑΠ & κοινοποίηση στην υπηρεσία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, την υπ’ αριθμ.
4135/24212/24-11-2022 απάντηση της ΕΥΔΑΠ προς την υπηρεσία της Δ/νσης Περιβάλλοντος
&  Πρασίνου  μας,  την  με  αριθμ.πρωτ.  4156/25-1-2022  Τεχνική  Έκθεση  της  υπηρεσίας  της
Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Πρασίνου,  την  με  αριθμ.  πρωτ.  59155/22-12-2022  εξώδικη
διαμαρτυρία του διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη αρ. 50 κου Β.Β.,
το υπ’ αριθμ. 115/13-01-2023 ενημερωτικό έγγραφο της υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος
&  Πρασίνου  που  αφορά  στην  κοινοποιηθείσα  εξώδικη  διαμαρτυρία  του  διαχειριστεί  της
πολυκατοικίας  επί  της  οδού  Γ.  Θεοτόκη  50  που  αφορά  στη  υλοτόμηση  δύο  δέντρων
(B’ 850) και Δ1α/ΓΠ.οικ.: 75297/31.12.2022 (ΦΕΚ Β΄7005)Ευκαλύπτου & Ακακίας) που βρίσκονται έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας 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 Ν. 4555/19-όπως αυτές αντικαθίστανται από Ν. 4555/19-
7-2018 7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και  τον Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παρ. 2ζ (ΦΕΚ 4520/16-10-
2018).  

Ακλούθησε   διαλογική  συζήτηση   μεταξύ  του  Προέδρου  και  των  μελών  του
Σώματος ,κατά την οποία δήλωσαν ότι αναβάλουν  τη λήψη απόφασης για  την υλοτόμηση του
εν  λογού  δένδρου,  προκειμένου  να  εξεταστεί   η  δυνατότητα   να  λυθεί  το  πρόβλημα  των
σωληνώσεων με ειδική προστατευτική κατασκευή και  να μη  γίνει   άσκοπη υλοτόμηση του
υγιούς δένδρου.  



Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλει   τη λήψη απόφασης  για την υλοτομία του εν λόγου δένδρου  επί  της
οδού  Γ .Θεοτόκη 50 , προκειμένου να εξεταστεί  η δυνατότητα  να λυθεί το πρόβλημα  των
σωληνώσεων με ειδική προστατευτική κατασκευή και  να μη  γίνει   άσκοπη υλοτόμηση του
υγιούς δένδρου.  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 01

Πειραιάς   23 Ιανουαρίου 2023

Ακριβές αντίγραφο
               Πειραιάς 24-01-2023

                      Ο                                  Η
               Πρόεδρος                    Γραμματέας       

        Γκόλφης Νικήτας                  Μωραγιάννη Αθανασία
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