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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

 Απόντες οι κ.κ
1) Κυριακοπούλου Πετρούλα
2) Μπατσής Χρήστος 
3)Γραμμένου Μαρία
 
 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.ΕΚΑΒΗΣ 36 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 23431/31-03-2022 αίτηση του κ. Αυγερόπουλου Βασιλείου,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Εκάβης 36, είναι ευθυτενή, 
μέτριου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,60μ. περίπου,  
η περίμετρος του κορμού είναι 1,10μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν 
του δένδρου είναι πολύ  ανασηκωμένες δημιουργώντας δυσκολία στην διέλευση των πεζών 
και στον παρακείμενο μαντρότοιχο παρουσιάζονται ρωγμές.  
 
Σχετικά με την παρούσα αίτηση ζητήθηκε και έγινε αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου. Διαπιστώθηκε ότι, το ριζικό σύστημα του δένδρου, έχει δημιουργήσει πολλές και 
επικίνδυνες ρηγματώσεις τόσο στο πεζοδρόμιο, που είναι από σκυρόδεμα, όσο και στην 
εξωτερική μάνδρα της οικίας, που διαφαίνεται να εισχωρεί και στο εσωτερικό της. Επίσης το 
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ριζικό σύστημα έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη συρόμενη πόρτα γκαράζ με αποτέλεσμα την 
μη χρήση αυτής.
 Για την ορθή και έντεχνη αποκατάσταση του πεζοδρομίου, την επισκευή της μάνδρας όπως 
και την ορθή αποκατάσταση της συρόμενης πόρτας, απαιτείται η κοπή βασικού ριζικού 
συστήματος του εν λόγω δένδρου, πράγμα το οποίο το καθιστά επικίνδυνο.
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται
την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως  
αποφασίσει σχετικά τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει -όπως η αρμόδια 
υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί  στην επισκευή της μάνδρας της οικίας, την  ανακατασκευή του 
πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του  δένδρου και η αρμόδια 
υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα του για μερική μείωση του όγκου της κόμης 
του.  Επίσης προτείνει τον επανέλεγχο της κατάστασης  του δένδρου,  μετά  από εύλογο 
χρονικό διάστημα. 
Το θέμα καταψήφισαν
Ράππου Μαριάνθη
Δημητρακοπούλου Αγγελική

2.ΦΥΤΕΙΑΣ 8 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 20300/18-03-2022  αίτηση της κ. Πέππας Αργυρώς,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (Σοφόρα) φύεται επί της οδού Φυτείας 8, είναι μέτριου  ύψους 
αυστηρά κλαδεμένο, σε πεζοδρόμιο πλάτους 0.95μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 
0,50μ., 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 
του δενδρου.

3.ΚΑΝΑΡΗ 26

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 27521/13-04-2022  αίτηση του κ. Μήλιου Δημήτριου,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Κανάρη 26, είναι μέτριου  
ύψους  αυστηρά κλαδεμένο, με μικρή βλαστική ανάπτυξη, το ριζικό σύστημα του δένδρου 
είναι πάνω από  τη στάθμη του πεζοδρομίου, το οποίο έχει μήκος περίπου ένα μέτρο. 

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 
του δένδρου.

4. ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ 60

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 30502/26-04-2022  αίτηση του κ. Κυριακόπουλο Ηλία,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Καπετάν Βέρα  60, είναι μέτριου  
ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,40μ. περίπου, η 
περίμετρος του κορμού είναι 0,77μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του 
δένδρου είναι πολύ  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 
του δένδρου.
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5. ΣΟΥΛΙΟΥ 8

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 29888/20/04/2022  αίτηση της κ. Κατσαρού Κυριακή,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (λειλαντ) φύεται επί της οδού Σουλίου 8, είναι μέτριου  ύψους  με 
πλούσια βλαστική ανάπτυξη, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,40μ., η περίμετρος του κορμού είναι 
0,40μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι σπασμένες με 
ζημίες στις υδρορροές της κατοικίας.

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 
του δένδρου- και η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για 
μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

                                                                                            

                                                   Η Αντιδήμαρχος 
   Διεύθυνσης Περιβάλλοντος                                         

                                                        και Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου  

                                                       Βομπιράκη Νικολέττα

                                                                                              


		2022-06-10T10:12:44+0300




