
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  13ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  092/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 58563/01.08.2022                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του 
Δήμου μας 
 

Σήμερα την 28η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 55812/22.07.2022 

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  

22.07.2022 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ & 

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

παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 6ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 6ο 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. 56488/25.07.2022 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. Γραμμένου Μαρία 

5. Κουμαραδιός Γεώργιος 

Απόντες οι κ.κ 

1. Κυριακοπούλου Πετρούλα 

2. Μπατσής Χρήστος 

3. Γκόγκος Κωνσταντίνος 

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: 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 76: 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ.: 41523/03.06.2022 αίτηση του κ. Μανάτου Νικόλαου, με την 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Ανδρομάχης 76, είναι 

ευθυτενής, μέτριου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,00μ. 

περίπου, η περίμετρος του κορμού είναι 0,92μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν 
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του δένδρου είναι ανασηκωμένες δημιουργώντας δυσκολία στην διέλευση των πεζών και την καλή 

λειτουργία της γκαραζόπορτας. 

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 όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική 

μείωση του όγκου της κόμης του. 

ΚΑΙΤΗΣ ΒΙΤΥΒΙΛΙΑΣ 15 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ: 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ.: 38237/25.05.2022 αίτηση της κ. Παπαντωνίου Αθανασίας , με 

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

συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Καίτης Βιτυβίλιας 15 & Ασκληπιού, είναι μεγάλου 

και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,60μ. περίπου, η περίμετρος του 

κορμού είναι 1,58μ., και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι ανασηκωμένες, 

δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση πεζών 

Ζητήθηκε με email στης 08/06/22, προς την ΔΕΗ να κλαδέψει με ασφάλεια το δένδρο (βλέπε 

σχετικό email). 

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 όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτού για 

μερική μείωση του όγκου της κόμης του με ασφάλεια. 

ΠΩΓΩΝΑΤΟΥ 7 

Σχετικές οι υπ’ αριθ. πρωτ.: 42763/08-06-22 & 43867/14-06-2022 αιτήσεις της κ. Πασχάλη 

- Χαντζή, με την οποία αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί 

πρόβλημα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Πωγωνάτου 7, είναι μεγάλου ύψους 

πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμο 2,60μ, η περίμετρος του κορμού είναι 1,20μ. περίπου, 

είναι ευθυτενή, το πάνω μέρος του δένδρου έχει μικρή απόσταση από τα μπαλκόνια της 

πολυκατοικίας και τα καλώδια της ΔΕΗ 

Ζητήθηκε με email στης 14/06/22 από την ΔΕΗ να παρέμβει (βλέπε σχετικό email). 

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-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του, τηρώντας 

όλα τα μέτρα ασφάλειας. 
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ΚΑΙΤΗΣ ΒΙΤΥΒΙΛΙΑΣ 3 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ.: 43677/14-06-2022 αίτηση του κ. Γκόνη Σπύρο, με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (λειλαντ) φύεται επί της οδού κ. Βιτυβιλια 3, είναι μέτριου ύψους 

με πλούσια βλαστική ανάπτυξη, σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,20μ., η περίμετρος του κορμού είναι 0,90μ. 

περίπου. 

Όχι στην υλοτομία του δέντρου. -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί 

στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του και απομάκρυνση των ξερών 

κλάδων. 

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 στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του και απομάκρυνση 

των ξερών κλάδων. 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 11: 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ.: 50897/07-07-2022 αίτηση του κ. Κουφού Αναστάσιου, με την 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (ελιά) φύεται επί της οδού Πατρόκλου 11, είναι μέτριου ύψους και 

μέτριας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,20μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού 

είναι 1.00μ. περίπου, βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο της οικίας. Το ριζικό σύστημα του δένδρου 

έχει απλώσει σε μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου, είναι πάνω από το ύψος του πεζοδρομίου, οι πλάκες 

του πεζοδρομίου εκατέρωθεν είναι ανασηκωμένες δημιουργώντας δυσκολία στην διέλευση των 

πεζών. 

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 ανακατασκευή του πεζοδρομίου έχοντας υπόψη τον σωστό εγκιβωτισμό του 

δένδρου και την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

Το θέμα καταψήφισε η κ. Γραμμένου Μαρία 

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 65 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ.: 51652/11-07-2022 αίτηση του κ. Κοκκίνη Σαράντη, με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Αλαμάνας 65, είναι μεγάλου ύψους και 

πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,70μ. περίπου, η περίμετρος του κορμού 

είναι 1.50μ. περίπου. Το δένδρο έχει κλίση προς τον δρόμο και οι πλάκες του πεζοδρομίου 

εκατέρωθεν είναι ελαφρώς ανασηκωμένες. κλάδων. 

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 
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σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει - Όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 

Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης. Επιπλέον η αρμόδια 

υπηρεσία (Τ.Υ.) προτείνεται να προβεί στην κατάλληλη υποστύλωση του κεκλιμένου δένδρου με 

μεταλλικούς δοκούς και στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου για την ασφαλή διέλευση των πεζών . 

ΚΥΡΗΝΑΙΚΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ.: 53301/15-07-2022 αίτηση του κ. Αθανασόπουλου, με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Κυρηναϊκής & Αχιλλέως γωνία, είναι 

μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,20μ. περίπου, η 

περίμετρος του κορμού είναι 1.70μ. περίπου. Οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν είναι 

ανασηκωμένες δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση των πεζών, επιπλέον ο μαντρότοιχος της 

οικίας πλησίον του δένδρου φέρει έντονες ρωγμές. 

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 προτείνε -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 και στην επούλωση των πληγών του με 

ειδική πάστα. 

Β) Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία στην 

παρακάτω περίπτωση: 

1.ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) 

Σχετικές οι υπ’ αριθ. πρωτ.: 36887/20-05-2022 & 38059/25-05-22 αιτήσεις του κ. Μανούση 

Δημήτρη, με τις οποίες αιτείται την υλοτομία δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν 

πρόβλημα. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα (ελιές) φύονται επί τον πεζοδρόμο της οδού Μιλτιάδου, είναι 

μετρίου ύψους, αυστηρά κλαδεμένα, με μικρή βλαστική ανάπτυξη. Το ένα δένδρο (δεξιά) ακουμπάει 

στην μάνδρα της οικίας όπου εκατέρωθεν της μάνδρας υπάρχουν ρωγμές. Στη βάση του κορμού του 

δεύτερου δένδρου (αριστερά) υπάρχει ένα μεγάλο κούφωμα στη βάση του, το οποίο το καθιστά 

επικίνδυνο για πτώση. 

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) του δεξιου δεντρου, Ναι στην υλοτομία του 

αριστερού δένδρου (με το κούφωμα) και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην 

ανακατασκευή του πεζοδρομίου 

Γ) Τη μεταφύτευση των αιτούμενων προς υλοτομία στην παρακάτω περίπτωση: 

1. ΑΙΑΝΤΟΣ – ΘΕΤΙΔΟΣ & ΝΕΣΤΟΡΟΣ 83: 

Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ. 16918/08-03-2022 αίτηση του κ. Νίκου Κουτουμάνου, με την 

ΑΔΑ: 630ΠΩΕΒ-ΚΣ9



 
6 

οποία αιτείται την υλοτομία πέντε δένδρων, καθώς όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα. 

Τα εν λόγω δένδρα (4 ελιές και 1 μουριά) φύονται επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,30μ 

περίπου της οδού Αίαντος – Θέτιδος και Νέστωρος 83, είναι μέτριου ύψους και πλούσιας 

βλαστικής ανάπτυξης, ενώ η περίμετρος του κάθε κορμού είναι 1,00μ. περίπου. 

Έπειτα από αλληλογραφία με τον κ. Κουτουμάνο, του ζητήθηκε να μας προσκομίσει σχέδιο 

εγκεκριμένο από την πολεοδομία, στο οποίο θα αποτυπώνεται η είσοδος του γκαράζ καθώς και τα 

δένδρα προς υλοτόμηση. Ο κος Κουτουμάνος κατέθεσε όλα τα έγγραφα που του ζητήθηκαν. 

Μια μουριά και δυο ελιές βρίσκονται συμφώνα με την εγκεκριμένη αποτύπωση, σε εισόδους 

γκαράζ του ακινήτου και προτείνεται να μεταφυτευτούν, σε χώρο επιλογής του τμήματος 

εφαρμογών πράσινου. 

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, προτείνει -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 

Πρασίνου) προβεί στην μεταφύτευση αυτών και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην 

ανακατασκευή του πεζοδρομίου. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

           

    ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει: 

Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία)  

Β) Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία 

Γ) Τη μεταφύτευση των αιτούμενων προς υλοτομία 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης. 

 Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Κυριακοπούλου Π., Ρήγας Π. & 

Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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