
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 10η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  080/2020                                                                     

   ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου  

 

Σήμερα την 19η  Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32555/15.05.2020 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  

15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ 

ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                               Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋,  κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 9ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋. 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 9ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ για 

θέσει̋ στάθμευση̋ ΑμεΑ. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 32234/14.05.2020 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋ του Δήμου, 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)  Γαλάνη Ευαγγελία, 

και 5) Δημητρακοπούλου Αγγελική. Απόντε̋: 1) Πανίτσα̋ Κων/νο̋, 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 προ̋ το Δημοτικό συμβούλιο τα 

εξή̋: 

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

1. Αφροδίτη̋ 28 

Σχετική η υπ’ αριθ. 13072/19.02.2020 αίτηση τη̋ κ. Τσιριγώτη Ελευθερία̋, με την οποία 

αιτείται  την υλοτομία ενό̋  δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια δημιουργεί πρόβλημα  (είσοδο 

και έξοδο των οχημάτων).  

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

τη̋ οδού  Αφροδίτη̋ 28. Το δένδρο είναι εύρωστο, χωρί̋ να εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και δεν 

έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα εισόδου παρκινγκ. 

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. 
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2. Αργυροκάστρου 60 

Σχετική η υπ’ αριθ. 25118/06.04.2020 αίτηση τη̋ κ. Παπασταμάτη Μαρία̋, με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 ελιά), φύεται σε τσιμεντένιο πεζοδρόμιο πλάτου̋ 1μ περίπου επί 

τη̋ οδού  Αργυροκάστρου 60. Το δένδρο έχει πλούσια κόμη, μεγάλο ύψο̋ με μικρή θέση φύτευση̋ 

και εκατέρωθεν του δένδρου έχει ανασηκωθεί το πεζοδρόμιο. Το δένδρο βρίσκεται σε απόσταση 

3μ τουλάχιστον από την οικία τη̋ αιτούσα̋ και στο παρακείμενο πεζοδρόμιο εμφανίζονται κατά 

τόπου̋ ρωγμέ̋.  

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 και προτείνει όπω̋ η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 

προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου φύτευση̋ του 

δένδρου. 

3. Λεβαδεία̋ 7 

Σχετική η υπ’ αριθ. 30994/08.05.2020 αίτηση τη̋ κ. Βήχου Μαρία̋, με την οποία αιτείται  την 

υλοτομία ενό̋  δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια δημιουργεί πρόβλημα.  

Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 ελιέ̋), φύονται σε τσιμεντένιο πεζοδρόμιο πλάτου̋ 50εκ περίπου 

επί τη̋ οδού  Λεβαδεία̋ 7. Τα δένδρα είναι εύρωστα με μικρή θέση φύτευση̋ και εκατέρωθεν των 

δένδρων έχει ανασηκωθεί το πεζοδρόμιο και οι πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνε̋ τη̋ ΕΥΔΑΠ. 

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

την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών και προτείνει όπω̋ η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 

προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου φύτευση̋ 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 όπω̋ επικαλούνται δημιουργούν πρόβλημα.  

Τα συγκεκριμένα δένδρα (1  γρεβιλλέα και 5 λέιλαντ ), φύονται το ένα εξ αυτών σε πεζοδρόμιο 

πλάτου̋ 60εκ περίπου επί τη̋ οδού  Πιερία̋ 38 και τα 5 δένδρα σε πεζοδρόμιο ιδίου πλάτου̋. Τα 

δένδρα είναι εύρωστα με μικρή θέση φύτευση̋ και εκατέρωθεν των δένδρων έχει ανασηκωθεί το 

πεζοδρόμιο. 

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

την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών και προτείνει όπω̋ η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 

προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου φύτευση̋ των 

δένδρων. 
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Β) Την υλοτομία δένδρων στι̋ παρακάτω περιπτώσει̋: 

1. Φλέμινγκ  63 

Σχετική η υπ’ αριθ. 10454/11.02.2020 αίτηση του κ. Βενέτη Απόστολου, με την οποία αιτείται  

την υλοτομία ενό̋ δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται ο ίδιο̋, δημιουργεί προβλήματα.  

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 μουριά) φύεται επί τη̋ οδού Φλέμινγκ 63, σε πεζοδρόμιο 0,50μ. Το 

δένδρο έχει μικρή κλίση προ̋ την πλευρά του δρόμου και εμφανίζει σπηλαίωση εντό̋ του κορμού 

του. Το δένδρο δεν βρίσκεται σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, γεγονό̋ που το καθιστά 

επικίνδυνο προ̋ πτώση 

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 τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

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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