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ΘΕΜΑ: Υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.
Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την 201/2019 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται
προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2019-2020, απαρτίζεται από τους Δ.Σ. κ.κ.
Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό Γεώργιο, Γραμμένου Μαρία,
Κυριακοπούλου Πετρούλα, Πανίτσα Κων/νο και τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, Γαλάνη
Ευαγγελία και Δημητρακοπούλου Αγγελική.
Η επιτροπή
συνεδρίασε
σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος.
Παρόντες: κ.κ. 1) Μηλιώνη Παναγιώτα, 2) Κουμαραδιός Γεώργιος, 3) Γραμμένου Μαρία,
4) Κυριακοπούλου Πετρούλα, 5) Γαλάνη Ευαγγελία, και 6) Δημητρακοπούλου Αγγελική.
Απόντες : 1) Γκόγκος Κωνσταντίνος , 2) Πανίτσας Κων/νος
Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε
διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται προς το
Δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στις περιπτώσεις :
1. Φλέμινγκ 40
Σχετική η υπ’ αριθ. 44037/30-09-2019 αίτηση της κ. Αρβανίτου Ζωής, με την οποία αιτείται
την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1) φλαμουριά φύεται επί της οδού Αχιλλέως 29 (και Φλέμινγκ), σε
πεζοδρόμιο πλάτους 1μ περίπου. Το δένδρο έχει μεγάλο ύψος με πλούσια κόμη και
παρουσιάζει συμπτώματα προσβολής
μικρής έκτασης, από αφίδες που παράγουν
κολλώδεις εκκρίσεις. Η θέση φύτευσης του δένδρου είναι μικρή.
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται
την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία
(Τμήμα Πρασίνου) προβεί στη διαμόρφωση της κόμης του δένδρου με τρόπο που να
διευκολύνεται ο καλός αερισμός του καθώς και η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην
ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου.
2. Έκτορος 94
Σχετική η υπ’ αριθ. 52899/30-10-2019 αίτηση του κ. Λιάσκου Ευάγγελου, με την οποία
αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 νεραντζιά) φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,20μ περίπου.
Εμφανίζει μεγάλη βλαστική ανάπτυξη, πλούσια κόμη και μικρής έκτασης αποφλοιώσεις επί
του κορμού. Η απόστασή του από την οικία του αιτούντος είναι περίπου 1μ. Ακριβώς δίπλα
στην θέση φύτευσης του δένδρου βρίσκεται σωλήνας εξόδου υδρορροής. Για την εκτίμηση
του αναφερόμενου προβλήματος κρίνονται αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες από τον ιδιοκτήτη
όπως έλεγχος καλής λειτουργίας υδρορροής.
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Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται
την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού.

Β) Την υλοτομία των δένδρων στις περιπτώσεις :
1. Αμμοχώστου 14
Σχετική η υπ’ αριθ. 52077/25-10-2019 αίτηση της κ. Τσάκου Άννας, με την οποία αιτείται την
υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 μελιά), φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1 μ. περίπου, δίπλα σε
κολώνα της ΔΕΗ. Επί του κορμού του παρατηρούνται καρκινώματα, σχισίματα με
συμπτώματα επί του φλοιού όπως νεκρωτικές ζώνες, έλκη και αποφλοίωση σε τμήματα επί
του κορμού καθώς και μεταχρωματισμός του ξύλου Το δένδρο δεν βρίσκεται σε καλή
φυτοϋγειονομική κατάσταση, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο προς πτώση.
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται
την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
σχετικά με τη μη διατήρηση (υλοτομία) αυτού.
2. Πολυτέκνων 10 και Θερμοπυλών 2
Σχετική η υπ’ αριθ. 53290/31-10-2019 αίτηση του κ. Χριστοβασίλη Δημήτριου, με την οποία
αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, λόγω ανέγερσης οικοδομής.
Τα συγκεκριμένο δένδρο (1 νεραντζιά), φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Πολυτέκνων 10 και
εμποδίζει όπως φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη (αρ. άδειας δόμησης 983/2009) την είσοδο
και έξοδο των αυτοκίνητων σε χώρο στάθμευσης της νεοαναγειρόμενης οικοδομής.
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται
την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
σχετικά με τη μη διατήρηση (υλοτομία) αυτού και την αντικατάστασή του από άλλο
δένδρο.

Γ) Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία στην παρακάτω
περίπτωση :
1. Πάρου 14 & Ψαρρών
Σχετική η υπ’ αριθ. 49975/17-10-2019 αίτηση του κ. Παπαπέτρου Παναγιώτη, με την οποία
αιτείται την υλοτομία δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος δημιουργούν πρόβλημα .
Τα συγκεκριμένα δένδρα (1 λιγούστρο και 1 πικροδάφνη), φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους
1,20 και 0,80 περίπου επί της οδού Ψαρρών (και Πάρου 14). Τα δένδρα έχουν ύψος έως το
ύψος του πρώτου ορόφου. Το λιγούστρο έχει μικρή κλίση προς την πλευρά του δρόμου, ενώ
η πικροδάφνη έχει μεγάλη κλίση προς τον δρόμο και συγχρόνως παρουσιάζει και πρόβλημα
ευστάθειας.
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται
την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
σχετικά με την έγκριση υλοτομίας της πικροδάφνης και τη μη υλοτομία - διατήρηση του
λιγούστρου.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Η Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Διαχείρισης Απορ.-Πρασίνου
& Δ/νσης Περιβάλλοντος
Μηλιώνη Παναγιώτα
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