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Απόσπασµα από τα πρακτικά
Της 4ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 21-06-2018
Αρ. Απόφασης: 06
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 21.06.2018 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19:30 στην αίθουσα της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Καλλέργης 142 ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ. 189/15.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου
Βοiδονικόλα Ιωάννη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.89 του Ν.3852/2010.
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (08) Συµβούλους :
1. ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ∆ΟΥΡΕΚΑ-ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
6. ΜΕΝΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7. ΞΙΦΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
8. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Οι Σύµβουλοι
1) ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ-ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3) ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
αν και προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν.
Ο Πρόεδρος: Βοϊδονικόλας Ιωάννης
O Γραµµατέας : Μαρούλης Αρσένιος

ΘΕΜΑ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «έγκριση ή µη υλοτοµίας ενός (1) δένδρου
Ακακίας επί της οδού Έβρου 81»
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη
λήψη του µε αρ. πρωτ. 26646/804/01.06.2018 διαβιβαστικού της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
- Τµήµα Παρκοτεχνίας, µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε΄∆ηµοτική Κοινότητα αντίγραφο του σχετικού
φακέλου, όπου αναφέρεται µεταξύ άλλων, ότι έπειτα από απόσπαση κλάδου σε δένδρο ακακίας
στην οδό Έβρου 81 και αυτοψίας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι το δένδρο είναι αυτοφυές, έχει
εκπτυχθεί σε µη ενδεδειγµένο λάκκο φύτευσης (µεταξύ του ρείθρου του οδοστρώµατος και του
κρασπέδου του πεζοδροµίου) καθώς επίσης παρουσιάζει έντονη κόµη µε έντονη κλίση του κορµού
προς τον δρόµο.
Για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία εισηγείται την υλοτοµία του αναφερόµενου δένδρου
και την αντικατάσταση του µε δύο νέα δένδρα αειθαλή, µικρής ανάπτυξης σε δύο υπάρχοντες
λάκκους φύτευσης επί της οδού Βιτωλίων έναντι του αρ. 16.
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος Βοιδονικόλας Ιωάννης και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ.
Συµβούλων.
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» και το άρθ.80 N.3463/06 και
ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος,

Αποφασίζει Οµόφωνα
Και εγκρίνει την «υλοτοµία ενός (1) δένδρου Ακακίας επί της οδού Έβρου 81»

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 06.
Πειραιάς 22 Ιουνίου 2018
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 22.06.2018
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