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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) Γκόγκος Κωνσταντίνος,
4) Κυριακοπούλου Πετρούλα, 5) Γαλάνη Ευαγγελία, και 6) Δημητρακοπούλου Αγγελική.
Απόντες : 1) Πανίτσας Κων/νος, 2) Γραμμένου Μαρία
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. Ιωαννίνων 48
Σχετική η υπ’ αριθ. 68511/19-12-2019 αίτηση της κ. Τζιοβάρα Ευαγγελίας, με την οποία
αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 πεύκο) φύεται επί της οδού Ιωαννίνων 48, σε πεζοδρόμιο 1,10μ
περίπου και σε απόσταση 0,20μ από τη μάντρα της οικίας. Η μάντρα (παλαιάς κατασκευής)
εμφανίζει κατά τόπους ρωγμές και το πεζοδρόμιο έχει ανακατασκευαστεί. Το δένδρο είναι
μεγάλου ύψους, πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και δεν φαίνεται να δημιουργείται κάποιο
πρόβλημα.
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 δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :
1. Ε.Α.Μ. 61
Σχετική η υπ’ αριθ. 68848/20-12-2019 αίτηση της κ. Τσίμη Σοφίας, με την οποία αιτείται την
υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια είναι επικίνδυνο.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 λεύκα), φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,80μ περίπου επί της
οδού Ε.Α.Μ. 61. Το δένδρο είναι κλαδεμένο αλλά έχει μεγάλο ύψος με μικρή θέση φύτευσης
και στη βάση του κορμού του εμφανίζει σημάδια έντονης σήψης. Επίσης έχει αρκετά μεγάλη
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κλίση προς την πλευρά του δρόμου και οι πλάκες του πεζοδρομίου είναι ανασηκωμένες
εκατέρωθεν του δένδρου. Το δένδρο κρίνεται εν δυνάμει επικίνδυνο.
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 την υλοτομία αυτού.
2. Πλουτάρχου και Φιλιατών
Σχετική η υπ’ αριθ. 7294/30-01-2020 αίτηση του κ. Ξηρουχάκη Σταύρου, με την οποία αιτείται
την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος δημιουργεί πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 καρυδιά), φύεται σε χωμάτινο πεζοδρόμιο πλάτους 1,5μ περίπου,
στη συμβολή των οδών Πλουτάρχου και Φιλιατών. Η οικία όπως και η μάντρα της είναι πολύ
παλιά και μισογκρεμισμένη, ενώ το δένδρο απέχει από τη μάντρα 0,10μ περίπου. Το δένδρο
έχει μεγάλο ύψος, εμφανίζει σημάδια σήψης και έχει αρκετά μεγάλη κλίση προς την πλευρά
του δρόμου. Το δένδρο κρίνεται εν δυνάμει επικίνδυνο.
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 την υλοτομία αυτού.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Διαχείρισης Απορ.-Πρασίνου
& Δ/νσης Περιβάλλοντος
Μηλιώνη Παναγιώτα
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