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    ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ
     Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

      Πληροφορίες : ΓΑΛΑΝΗ Ε.Πληροφορίες : ΓΑΛΑΝΗ Ε.
Δ/νση: Μπίμπιζα 1
Τ.Κ.:     131 22                                                        
ΤΗΛ:     2132030233 
FAX:     210 2691860
URL:     www.ilion.gr 
e-mail:  e.galani@ilion.gr 

        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)  Γαλάνη Ευαγγελία, και 5) Δημητρακοπούλου Αγγελική.   Απόντες : 1) Πανίτσας Κων/νος, 2) 
Γραμμένου Μαρία  3) Κυριακοπούλου Πετρούλα

 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. Αφροδίτης 28
Σχετική η υπ’ αριθ. 13072/19-02-2020 αίτηση της κ. Τσιριγώτη Ελευθερίας, με την οποία 
αιτείται  την υλοτομία ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια δημιουργεί πρόβλημα  
(είσοδο και έξοδο των οχημάτων). 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 πικροδάφνη), φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,80μ περίπου επί 
της οδού  Αφροδίτης 28. Το δένδρο είναι εύρωστο, χωρίς να εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και 
δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα εισόδου παρκινγκ.
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.

2. Αργυροκάστρου 60
Σχετική η υπ’ αριθ. 25118/06-04-2020 αίτηση της κ. Παπασταμάτη Μαρίας, με την οποία 
αιτείται  την υλοτομία ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια δημιουργεί πρόβλημα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 ελιά), φύεται σε τσιμεντένιο πεζοδρόμιο πλάτους 1μ περίπου επί 
της οδού  Αργυροκάστρου 60. Το δένδρο έχει πλούσια κόμη, μεγάλο ύψος με μικρή θέση 
φύτευσης και εκατέρωθεν του δένδρου έχει ανασηκωθεί το πεζοδρόμιο. Το δένδρο βρίσκεται 
σε απόσταση 3μ τουλάχιστον από την οικία της αιτούσας και στο παρακείμενο πεζοδρόμιο 
εμφανίζονται κατά τόπους ρωγμές. 
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 (Τ.Υ.) 
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προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου φύτευσης του 
δένδρου.

3. Λεβαδείας 7
Σχετική η υπ’ αριθ.30994 /08-05-2020 αίτηση της κ. Βήχου Μαρίας, με την οποία αιτείται  την 
υλοτομία ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια δημιουργεί πρόβλημα. 
Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 ελιές), φύονται σε τσιμεντένιο πεζοδρόμιο πλάτους 50εκ περίπου 
επί της οδού  Λεβαδείας 7. Τα δένδρα είναι εύρωστα με μικρή θέση φύτευσης και εκατέρωθεν 
των δένδρων έχει ανασηκωθεί το πεζοδρόμιο και οι πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες της 
ΕΥΔΑΠ.
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 τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 
προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου φύτευσης 
των δένδρων.

4.  Πολυγύρου 19
Σχετική η υπ’ αριθ.31568 /12-05-2020 αίτηση των  Ιωάννα και Διαμάντω Σουφλή, με την 
οποία αιτούνται την υλοτομία 6 δένδρων γιατί όπως επικαλούνται δημιουργούν πρόβλημα. 
Τα συγκεκριμένα δένδρα (1  γρεβιλλέα και 5 λέιλαντ ), φύονται το ένα εξ αυτών σε πεζοδρόμιο 
πλάτους 60εκ περίπου επί της οδού  Πιερίας 38 και τα 5 δένδρα σε πεζοδρόμιο ιδίου 
πλάτους. Τα δένδρα είναι εύρωστα με μικρή θέση φύτευσης και εκατέρωθεν των δένδρων 
έχει ανασηκωθεί το πεζοδρόμιο.
 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 τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών και προτείνει όπως η αρμόδια 
υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του 
χώρου φύτευσης των δένδρων.

Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Φλέμινγκ  63
Σχετική η υπ’ αριθ. 10454/11-02-2020 αίτηση του κ. Βενέτη Απόστολου, με την οποία αιτείται  
την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος, δημιουργεί προβλήματα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 μουριά) φύεται επί της οδού Φλέμινγκ 63, σε πεζοδρόμιο 0,50μ. 
Το δένδρο έχει μικρή κλίση προς την πλευρά του δρόμου και εμφανίζει σπηλαίωση εντός του 
κορμού του. 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 την υλοτομία αυτού. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

                                                                                         Η Αντιδήμαρχος
                                                                         Δ/νσης Διαχείρισης Απορ.-Πρασίνου

                                                                            &  Δ/νσης  Περιβάλλοντος
                                                                                       

                                                                                     Μηλιώνη Παναγιώτα  
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