
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  011/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:  9533/08.02.2022       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου μας 

Σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

4692/21.01.2022 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την  10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 

1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): 

Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

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: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

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

βρέθηκαν παρόντα 37, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 7ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου  το υπ’ αριθμ. 5516/25.01.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την  118/2021 Α.Δ.Σ. για να 

εισηγείται προς το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2021 και εντεύθεν, 

απαρτίζεται από τους  Δ.Σ. κ.κ. Βομπιράκη Νικολέττα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό 

Γεώργιο, Γραμμένου Μαρία, Μπατσή Χρήστο & Κυριακοπούλου Πετρούλα και τις 

υπαλλήλους του Δήμου κ.Δημητρακοπούλου Αγγελική και κ.Ράππου Μαριάνθη με 

αναπληρώτρια αυτής την κ. Γαλάνη Ευαγγελία. 

Η επιτροπή  συνεδρίασε  σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος 

Παρόντες οι κ.κ.  

1) Βομπιράκη Νικολέττα,  

2) Ράππου Μαριάνθη,  

3) Δημητρακοπούλου Αγγελική, 

4) Κυριακοπούλου Πετρούλα 

5) Κουμαραδιός Γεώργιος 

6)Γραμμένου Μαρία. 

 Απόντες οι κ.κ 

1) Γκόγκος Κωνσταντίνος 

2) Μπατσής Χρήστος  

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

σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται ομόφωνα προς το 
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Δημοτικό συμβούλιο τα εξής: 

Α) Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία στην παρακάτω 

περίπτωση:  

1.ΠΡΕΒΕΖΗΣ 28: 

 Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ: 67740/20.09.2021 αίτηση της  κ. Εμμανουήλ Μαρίας, με την 

οποία αιτείται την  επανεξέταση του αιτήματος της με αριθ. πρωτ. 9317/09.02.2021 

αίτησή της για   υλοτομία  τριών  δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν  πρόβλημα. 

Τα  συγκεκριμένα δένδρα (πεύκα) φύονται επί της οδού Πρεβέζης 28, σε πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,50μ. περίπου, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, τα δυο 

έχουν περίμετρο κορμού περίπου 1,50μ., ενώ το μεσαίο 1,00μ. Επίσης οι πλάκες του 

πεζοδρομίου είναι ελαφρώς ανασηκωμένες. 

Στις 29.04.2021 με την υπ’ αριθ. 047/2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε για 

υλοτομία  το μεσαίο  δένδρο  (πεύκο). 

Σχετικά με την παρούσα αίτηση, ζητήθηκε και  έγινε επανεξέταση του πρώτου αιτήματος. 

Μετά από αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, (βλ. σχετικό email της τεχνικής 

υπηρεσίας), διαπιστώθηκε ότι έχουν προκληθεί ζημιές - ρωγμές και από το δεύτερο δεξιά 

της γκαραζόπορτας πεύκο. 

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 την έγκριση υλοτομίας και του άλλου δένδρου δεξιά της 

γκαραζόπορτας, και τη μη υλοτομία - διατήρηση του δένδρου αριστερά της 

γκαραζόπορτας.  

Ναι στην υλοτομία και του άλλου δένδρου δεξιά της γκαραζόπορτας. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, ως και τις προτάσεις που ανέπτυξαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μη υλοτομία του δένδρου δεξιά της γκαραζόπορτας επί της οδού 

Πρεβέζης 28. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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