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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    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) Γραμμένου Μαρία, 5)  Γαλάνη Ευαγγελία, και 6) Δημητρακοπούλου Αγγελική.   Απόντες : 1) 
Πανίτσας Κων/νος,  2) 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. Ψαρών 9
Σχετική η υπ’ αριθ. 68676/02-10-2020 αίτηση της κ. Μαυρογιαννάκη Ζηνοβίας, με την οποία 
αιτείται  την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια δημιουργεί προβλήματα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 Λιγούστρο) είναι μεσαίου ύψους, χωρίς ιδιαίτερη κλίση και φύεται 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,60 επί της οδού Ψαρών 9. Η αιτούσα δηλώνει ότι οι ρίζες 
αποφράσσουν την αποχέτευση με αποτέλεσμα να χρειάζονται συχνές αποφράξεις. Δεν 
προσκομίζεται γνωμάτευση τεχνικού σχετικά με τα ανωτέρω.
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.Ίου 7 & Ρήγα Φεραίου
Σχετική η υπ’ αριθ. 76317/27-10-2020 αίτηση της κ. Γκόρου Νικολέττας, με την οποία αιτείται 
την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια δημιουργεί προβλήματα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 Δάφνη) είναι μεσαίου ύψους, με ελαφρά κλίση προς τον δρόμο, 
φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,60 επί της οδού Ίου 7 και τα κλαδιά φτάνουν μέχρι το 
μπαλκόνι του πρώτου ορόφου . Η θέση του δένδρου είναι τέτοια που δεν δημιουργεί κάποιο 
πρόβλημα. Οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν αυτού είναι ανασηκωμένες.
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.) 
προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου και το τμήμα Πρασίνου προβεί σε κλάδεμα 
αυτού.
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3. Ιπποκράτους 2
Σχετική  η υπ’ αριθ. 72036/13-10-2020 αίτηση της κ. Χουλιάρα Βασιλικής, με την οποία 
αιτείται  την υλοτομία ενός δένδρου και την αφαίρεση ενός παλαιού κορμού δένδρου, γιατί 
όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργούν προβλήματα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 Αείλανθος) είναι μεγάλου ύψους, χωρίς κλίση και φύεται σε 
πεζοδρόμιο πλάτους 1 μέτρου εντός περιτοιχισμένης θέσης επί της οδού Ιπποκράτους 2. Ο 
παλαιός κορμός της λεμονιάς αφαιρέθηκε από το τμήμα εφαρμογών πρασίνου.  
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 σε κλάδεμα αυτού.

4. Κλυταιμνήστρας   67
Σχετική  η υπ’ αριθ. 72293/14-10-2020 αίτηση της κ. Ματσούκα Χρυσούλας, με την οποία 
αιτείται  την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 ελιά) φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,50 επί της οδού 
Κλυταιμνήστρας 67, είναι μεσαίου ύψους, απέχει από το στύλο της ΔΕΗ 0,30εκ και δεν 
φαίνεται να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Οι πλάκες του πεζοδρομίου είναι ελαφρά 
ανασηκωμένες εκατέρωθεν του δένδρου.
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.) 
προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου. 

5. Κλυταιμνήστρας   68
Σχετική  η υπ’ αριθ. 73563/19-10-2020 αίτηση της κ. Αργυρίου Αικατερίνης-Σωτηρίας, με την 
οποία αιτείται την υλοτομία δένδρων, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργούν προβλήματα. 
Τα συγκεκριμένο δένδρα  (3 ελιές) φύονται σε τσιμεντένιο πεζοδρόμιο πλάτους 0,80 επί της 
οδού Κλυταιμνήστρας 68 και είναι μεσαίου ύψους. Η μάνδρα της οικίας  δεν παρουσιάζει 
φθορά. Το  πεζοδρόμιο έχει ελαφρώς ανασηκωθεί και ο μετρητής της ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε 
απόσταση 0,30 από το δένδρο.
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. 

6. Ρήγα Φεραίου 14
Σχετική  η υπ’ αριθ. 68734/02-10-2020 αίτηση του κ. Προδρόμου Νικολάου με την οποία 
αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος, δημιουργεί πρόβλημα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 συκιά) φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,50 περίπου, επί της οδού 
Ρήγα Φεραίου 14. Το δένδρο είναι μεσαίου ύψους, πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, με μικρή 
κλίση προς την πλευρά του δρόμου και δεν φαίνεται να δημιουργείται κάποιο προβλήματα.
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 σε κλάδεμα αυτού.

7. Καματερού 2
Σχετική  η υπ’ αριθ. 67656/30-09-2020 αίτηση της κ. Τσαούση Αντωνίας, με την οποία αιτείται 
την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί πρόβλημα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο ( 1 φίκος) είναι μεσαίου ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και 
φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,60 επί της οδού Καματερού 2. Δεν δημιουργεί κάποιο 
πρόβλημα και κλαδεύτηκε από την αρμόδια υπηρεσία. 
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.
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8. Νέστορος 88 (Πεζόδρομος)
Σχετική  η υπ’ αριθ. 77130/30-10-2020 αίτηση της κ. Τσιβελεκίδου Ιωάννας, με την οποία 
αιτείται  την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 αγριοπασχαλιά) φύεται στον πεζόδρομο  Νέστορος 88, είναι 
μεσαίου ύψους σε μικρή θέση φύτευσης. Οι πλάκες του πεζόδρομου είναι ανασηκωμένες 
εκατέρωθεν του δένδρου. 
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.) 
προβεί στην ανακατασκευή του πεζόδρομου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου φύτευσης.

Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Κλυταιμνήστρας 106 & Ευρυδίκης 11
Σχετική  η υπ’ αριθ. 76722/29-10-2020 αίτηση της κ. Νίτσα Λαμπρινής , με την οποία αιτείται  
την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα. 
Το συγκεκριμένο δένδρο (1 βραχυχίτωνας) φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,50 επί της οδού 
Κλυταιμνήστρας 106 & Ευρυδίκης 11, είναι μεσαίου ύψους και απέχει από το στύλο της ΔΕΗ 
0,30 πόντους. Η μάνδρα της οικίας παρουσιάζει μεγάλες ρωγμές στο σημείο που εκφύεται ο 
βραχυχίτωνας, οι οποίες εκτείνονται σε όλο το μήκος της. 
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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