
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 5η̋ Έκτακτη̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  033/2020                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για την υλοτομία ή μη δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου μα̋ 

 

Σήμερα την 17η  Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12361/17.02.2020 πρόσκληση του  

Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  

17.02.2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΑΠΥΩΕΒ-ΖΤΝ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.21 09:09:27
EET
Reason:
Location: Athens

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e4e72bb1d61a806ef58c74f στις 21/02/20 09:10



 2 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 40, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ Συνεδρίαση̋, 

και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 11ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ 

διάταξη̋ σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για την 

υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μα̋, ύστερα από την λύση τη̋ 

συνεδρίαση̋ στι̋ 13.02.2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργία̋ Δημοτικού 

Συμβουλίου, καθόσον υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη για την λήψη απόφαση̋ επί του 

θέματο̋. 

               ******************* 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 11ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ 

για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μα̋. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 9521/06.02.2020 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την  201/2019 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται 

προ̋ το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2019-2020, απαρτίζεται από του̋ Δ.Σ. κ.κ. 

Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό Γεώργιο, Γραμμένου Μαρία, 

Κυριακοπούλου Πετρούλα, Πανίτσα Κων/νο και του̋ μόνιμου̋ υπαλλήλου̋ του Δήμου, Γαλάνη 

Ευαγγελία και  Δημητρακοπούλου Αγγελική. 

 Η επιτροπή  συνεδρίασε  σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματο̋.   Παρόντε̋: κ.κ. 

1) Μηλιώνη Παναγιώτα, 2) Κουμαραδιό̋ Γεώργιο̋, 3) Γκόγκο̋ Κωνσταντίνο̋, 4) 

Κυριακοπούλου Πετρούλα, 5) Γαλάνη Ευαγγελία, και 6) Δημητρακοπούλου Αγγελική. Απόντε̋: 

1) Πανίτσα̋ Κων/νο̋, 2) Γραμμένου Μαρία 

  Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται προ̋ το Δημοτικό 

συμβούλιο τα εξή̋: 

Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στι̋ περιπτώσει̋: 

1. Ιωαννίνων  48 

Σχετική η υπ’ αριθ. 68511/19.12.2019 αίτηση τη̋ κ. Τζιοβάρα Ευαγγελία̋, με την οποία αιτείται 

 την υλοτομία ενό̋ δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα.  

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 πεύκο) φύεται επί τη̋ οδού Ιωαννίνων 48, σε πεζοδρόμιο 1,10μ 

περίπου και σε απόσταση 0,20μ από τη μάντρα τη̋ οικία̋. Η μάντρα (παλαιά̋ κατασκευή̋) 

εμφανίζει κατά τόπου̋  ρωγμέ̋ και το πεζοδρόμιο έχει ανακατασκευαστεί. Το δένδρο είναι 

μεγάλου ύψου̋, πλούσια̋ βλαστική̋ ανάπτυξη̋ και δεν φαίνεται να δημιουργείται κάποιο 

πρόβλημα. 
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Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. 

Β) Την υλοτομία δένδρων στι̋ παρακάτω περιπτώσει̋: 

1. Ε.Α.Μ. 61 

Σχετική η υπ’ αριθ. 68848/20.12.2019 αίτηση τη̋ κ. Τσίμη Σοφία̋, με την οποία αιτείται  την 

υλοτομία ενό̋  δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια είναι επικίνδυνο.  

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 λεύκα), φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτου̋ 0,80μ περίπου επί τη̋ οδού  

Ε.Α.Μ. 61. Το δένδρο είναι κλαδεμένο αλλά έχει μεγάλο ύψο̋ με μικρή θέση φύτευση̋ και στη 

βάση του κορμού του εμφανίζει σημάδια έντονη̋ σήψη̋. Επίση̋ έχει αρκετά μεγάλη κλίση προ̋ 

την πλευρά του δρόμου και οι πλάκε̋ του πεζοδρομίου είναι ανασηκωμένε̋ εκατέρωθεν του 

δένδρου.  Το δένδρο κρίνεται εν δυνάμει επικίνδυνο. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ 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 ενό̋  δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται ο ίδιο̋ δημιουργεί πρόβλημα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 καρυδιά), φύεται σε χωμάτινο πεζοδρόμιο πλάτου̋ 1,5μ περίπου, 

στη συμβολή των οδών Πλουτάρχου και Φιλιατών. Η οικία όπω̋ και η μάντρα τη̋ είναι πολύ 

παλιά και μισογκρεμισμένη, ενώ το δένδρο απέχει από τη μάντρα 0,10μ περίπου. Το δένδρο έχει 

μεγάλο ύψο̋, εμφανίζει σημάδια  σήψη̋ και έχει αρκετά μεγάλη κλίση προ̋ την πλευρά του 

δρόμου. Το δένδρο κρίνεται εν δυνάμει επικίνδυνο. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με την υλοτομία αυτού.  

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋  

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

               

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 του 

Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει: 
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1. Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) 

2. Την υλοτομία των δένδρων 

όπω̋ αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό τη̋ απόφαση̋. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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