
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης Τακτικής  Συνεδρίασης  

    του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  147/2021                                        

(Αρ. Πρωτ.: 93974/21.12.2021)                           ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου μας 

Σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 91007/10.12.2021 

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.                      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

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 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

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

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 12ου  θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

 

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

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 12ο 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. 90100/07.12.2021 σχετικό 

έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας, 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) Γκόγκος Κωνσταντίνος 

5) Γραμμένου Μαρία. 

 Απόντες οι κ.κ 

1) Κυριακοπούλου Πετρούλα 

2) Κουμαραδιός Γεώργιος 

3) Μπατσής Χρήστος 

 Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 
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σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται ομόφωνα προς το 

Δημοτικό συμβούλιο τα εξής: 

Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στις περιπτώσεις:  

1. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 19 (ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ)  

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 12.10.2021 αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως, Ιερός Ναός Αγ. Διονυσίου, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός 

δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί  πρόβλημα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (Λεύκα) φύεται στο προαύλιο χώρο, του Ιερού Ναού Αγ. 

Διονυσίου, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, έχει περίμετρο 

κορμού περίπου 1,00 μ. και εκατέρωθεν του δένδρου οι πλάκες είναι ελαφρώς 

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) του δένδρου και προτείνει όπως η 

αρμόδια υπηρεσία (ΤΥ)  προβεί στον έλεγχο για ανακατασκευή των πλακών στο εν λόγω 

χώρο, με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου, ενώ η αρμόδια υπηρεσία 

(τμήμα  εφαρμογών πρασίνου)  προβεί  στο κλάδεμα της Λεύκας για μερική μείωση του 

όγκου της κόμης της. 

2. ΝΑΥΣΙΚΑΣ 124  

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 76256/19.10.2021 αίτηση της κ. Χαρίτου Ειρήνης, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν  πρόβλημα.  

Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 Κουκουναριές) φύονται  επί της οδού Ναυσικάς 124 σε 

πεζοδρόμιο πλάτους 1,5 μ. περίπου, είναι  ευθυτενείς, μεγάλου ύψους, πλούσιας βλαστικής 

ανάπτυξης και με περίμετρο κορμών 90 εκ. περίπου έκαστη.  

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 (ΤΥ)  προβεί στον έλεγχο για ζημιές στο εν λόγω πεζοδρόμιο, ενώ η αρμόδια 

(υπηρεσία τμήμα  πράσινου)  προβεί  στο κλάδεμα αυτών  για μερική μείωση του όγκου 

της κόμης τους. 

 3.ΜΕΝΕΛΑΟΥ 4  

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 76924/20.10.2021 αίτηση του κ. Τριδήμα Γεώργιο, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί  πρόβλημα. 

 Το συγκεκριμένο δένδρο (ελιά) φύεται επί της οδού Μενελάου 4, σε πεζοδρόμιο πλάτους 

1,10μ. περίπου, είναι μέτριου ύψους και πλούσιας  βλαστικής ανάπτυξης και με περίμετρο 

κορμού 1,15μ. περίπου. 

 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 
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υπηρεσία (ΤΥ) να προβεί στον έλεγχο για την ζημίες στο πεζοδρόμιο, και την 

αποκατάσταση αυτών.  

4. ΕΥΓΕΝΙΑΣ 25 

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 81967/09.11.2021 αίτηση του κ. Βαγενά Αθανάσιου, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  τριών δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν  πρόβλημα. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 ελιές, 1 ροδιά) φύονται  επί της οδού Ευγενίας 25  σε 

πεζοδρόμιο πλάτους 1,40μ. περίπου, οι ελιές είναι μέτριου ύψους και πλούσιας βλαστικής 

ανάπτυξης, η ροδιά, είναι μέτριου ύψους και μέτριας  βλαστικής ανάπτυξης με περίμετρο 

κορμού η ροδιά 0,40m οι ελιές 0,90 -1,00m περίπου. Για την υλοτομία δένδρων λόγω 

ανέγερσης οικοδομής απαιτείται το εγκεκριμένο σχέδιο από την πολεοδομία στο οποίο θα 

φαίνεται η είσοδος του γκαράζ με την αποτύπωση των προς υλοτομία δένδρων, και ο 

αιτών δεν το  προσκόμισε στην υπηρεσία μας. 

 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 (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών  για μερική μείωση του όγκου της 

κόμης τους. 

 5. ΑΛΑΜΑΝΑΣ 66 

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 17.11.2021 αίτηση του κ. Δρακόπουλου Γεώργιου, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν  πρόβλημα 

 Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 σοφόρες) φύονται  επί της οδού Αλαμάνας 66  σε πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,70Μμ. περίπου, είναι μέτριου ύψους και κλαδεμένα, με περίμετρο κορμού 

0,70μ.περίπου και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν των δένδρων είναι ελαφρώς 

ανασηκωμένες.  

 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 ανάπτυξης των δένδρων.  

 Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις:   

1.  ΜΥΚΟΝΟΥ 7 & ΑΙΓΙΝΗΣ 

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 73974/11.10.2021 αίτηση του κ. Γιαννούλη  Βύρων, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί  πρόβλημα. 

 Το συγκεκριμένο δένδρο (Λεύκα) φύεται επί της οδού Μυκόνου 7 και Αιγίνης σε 

πεζοδρόμιο πλάτους 1,00μ. περίπου, έχει κλαδευτεί και δεν έχει ιδιαίτερη βλάστηση, 

επίσης έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς το εσωτερικό του ακινήτου, η περίμετρος  του 

κορμού είναι 1,50μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι 

σε μεγάλο βαθμό ανασηκωμένες, δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση των πεζών. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους 
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αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως 

αποφασίσει σχετικά με την υλοτομία αυτού, και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία (ΤΥ) να 

προβεί στη αποκατάστασή του πεζοδρομίου.  

2. ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ 36  

Σχετική  η  υπ’ αριθ. 01.11.2021 αίτηση του τμήματος εφαρμογών πρασίνου, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί  πρόβλημα. 

 Το συγκεκριμένο δένδρο (Μουριά) φύεται επί της οδού Βρισηίδος 36, σε πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,20μ. περίπου, είναι κλαδεμένο χωρίς καθόλου βλάστηση με περίμετρο κορμού  

1,20μ., και η βάση του κορμού έχει κουφωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που το καθιστά 

επικίνδυνο για 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, και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία (ΤΥ) να 

προβεί στη αποκατάστασή του πεζοδρομίου.  

 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, τον λόγο πήρε η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. 

Βομπιράκη Νικολέττα και ανέφερε ότι τα δένδρα που προτείνονται για υλοτομία στις οδούς 

Μυκόνου & Βρυσήιδος, θα προσπαθήσει η υπηρεσία του Δήμου μας να τα διατηρήσει παρόλο 

τα προβλήματα που έχουν και αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, αν αυτό δεν κατέστη 

δυνατό τότε θα προχωρήσει η υλοτομία 

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει:  

1. Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία)  

2. Την υλοτομία των δένδρων  

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΖΠΠΩΕΒ-15Ρ
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