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        ΘΕΜΑ:  Υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

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) Κουμαραδιός Γεώργιος
6)Γραμμένου Μαρία.

 Απόντες οι κ.κ
1) Κυριακοπούλου Πετρούλα
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 Δημοτικό 
συμβούλιο τα εξής:

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

1. ΑΡΤΗΣ 25 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 9240/07-02-2022  αίτηση του κ. Τσατσουλη Δημήτρη,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Άρτης 25 είναι μέτριου ύψους και 
πλούσια βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,10μ. περίπου, με μικρή κλίση προς 
αριστερά, η περίμετρος του κορμού είναι 0,92μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου 
εκατέρωθεν του δένδρου είναι ανασηκωμένες, δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση των 
πεζών.
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 με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης 
των δένδρων- όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών για 
μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

mailto:mrappou@ilion.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62417eb9227962d6303ed4cd στις 29/03/22 12:22

2. ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 15 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 16679 04-03-2022  αίτηση του κ. Κωστούρο Βασίλειο,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (κέδρος) φύεται επί της οδού Αρχιμήδους 15, είναι μεγάλου ύψους 
και πλούσια βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,10μ. περίπου, η περίμετρος του 
κορμού είναι 0,75μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου 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) αυτού και προτείνει -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 
προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης 
των δένδρων- όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών για 
μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

3. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 19 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 15925 03-03-2022  αίτηση του κ. Αποστόλη Κώστα ,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (μουριά) φύεται σε  υπερυψωμένο παρτέρι επί της οδού 
Ηγουμενίτσης 19 το οποίο καταλαμβάνει και μέρος του δρόμου, είναι μεγάλου ύψους και 
μέτριας  βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,05μ. περίπου, με  επικίνδυνη  κλίση 
προς το δρόμο. Η περίμετρος του κορμού είναι 1,30μ.,  επίσης  είναι πλησίον φρεατίου 
ύδρευσης  και οι πλάκες του πεζοδρομίου και στο παρτέρι εκατέρωθεν του δένδρου είναι 
ανασηκωμένες,  σπασμένες δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση των πεζών.
  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 αυστηρό  κλάδεμα αυτού, και  όπως η αρμόδια 
υπηρεσία (ΤΥ) να προβεί στη αποκατάστασή του πεζοδρομίου – παρτεριού.

4. ΜΑΡΣΕΛΟΥ 88 & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 15981 03-03-2022  αίτηση του κ. Δημήτρη Ρούτη,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχίχυτονας) φύεται επί της οδού Πετρουπόλεως 58 και 
Μαρσέλου 88 είναι μέτριου ύψους και πλούσια βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 
3,80μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 0,85μ., και οι πλάκες του πεζοδρομίου 
εκατέρωθεν του δένδρου είναι  ελαφρά ανασηκωμένες. Στο πεζοδρόμιο υπάρχει χώρος για 
την διέλευση πεζών και αναπηρικών αμαξιδίων, αν δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια (όπως 
διαφημιστικές πινακίδες).
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 με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης 
των δένδρων- όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών για 
μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

. 

Β) Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία στην 
παρακάτω
περίπτωση :

1.ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ : 
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Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 5099/21-01-2022 & 6438/28-01/2022 & 18766/14-03-2022 
αιτήσεις της  Τεχνική Έργων,  με την οποία αιτείται την υλοτομία  τριών δένδρων, γιατί όπως 
επικαλείται δημιουργούν   πρόβλημα.
Τα  συγκεκριμένα δένδρα  φύονται κατά μήκος της Αγ, Νικολάου συγκεκριμένα το
✓  Ένα δένδρο  (λεύκα) φύεται επί της οδού Αγ. Νικολάου 106, σε πεζοδρόμιο πλάτους 

2,30μ. περίπου, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης,  έχει 
περίμετρο κορμού περίπου 2,50μ. Στο κορμό του δένδρου παρατηρείται  
αποφλοίωση σε διάφορα σημεία.

✓ Ένα δένδρο  (ευκάλυπτος) φύεται επί της Αγ. Νικολάου 92, σε πεζοδρόμιο πλάτους 
3,30μ. περίπου, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης,  έχει 
περίμετρο κορμού περίπου 2,20μ., εκατέρωθεν του δένδρου οι πλάκες του 
πεζοδρομίου είναι έντονα ανασηκωμένες και το ριζικό σύστημα φαίνεται πάνω από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου. 

✓ Ένα δένδρο (πασχαλιά) φύεται επί της Αγ. Νικολάου 86 σε πεζοδρόμιο πλάτους 
4,20μ. περίπου, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης,  έχει 
περίμετρο κορμού περίπου 1,40μ, εκατέρωθεν του δένδρου οι πλάκες του 
πεζοδρομίου είναι έντονα ανασηκωμένες και το ριζικό σύστημα φαίνεται πάνω από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου.

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) του ενός δενδρου επί της οδού Αγ. Νικολάου 92  και τη 
(μη υλοτομία) - διατήρηση των δύο δένδρων επί της οδού Αγ. Νικολάου 106 και Αγ. 
Νικολάου 86 

Και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή των  πεζοδρομίων  με 
ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων, - οπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 
Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών για μερική μείωση του όγκου της κόμης τους.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

                                                                                            

                                                                                              Η  Αντιδήμαρχος 
                    Περιβάλλοντος

             

                                                                                              Βομπιράκη Νικολέττα
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