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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) Γραμμένου Μαρία
5) Κουμαραδιός Γεώργιος
6) Κυριακοπούλου Πετρούλα

 Απόντες οι κ.κ
1) Μπατσής Χρήστος 
2) 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 :

1.ΕΚΤΟΡΟΣ 137 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 54668/20-7-2022 αίτηση της κ. Δήμου Αικατερίνης ,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (ελιά ) φύεται επί της οδού Έκτορος 137, είναι κλαδεμένη,  μέτριου 
ύψους και μέτριας βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,20μ. περίπου,  η 
περίμετρος του κορμού είναι 1,30μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του 
δένδρου 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 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 
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δένδρου και αποκατάσταση τον ζημιών και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) 
προβεί στο   καθαρισμό αυτού από παραφυάδες.
 

2.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 54258/19-7-2022 αίτηση του κ. Γκότση Αθανάσιο,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (λειλαντ) φύεται επί της οδού Ιωαννίνων 55, είναι  ευθυτενείς,  μέτριου 
ύψους και πλούσιας  βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,40μ. περίπου,  η 
περίμετρος του κορμού είναι 0,75μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του 
δένδρου είναι   ελαφρώς ανασηκωμένες, κάποια κλαδιά εφάπτονται στο τοίχο της οικίας.
 
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.
.

3.ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 4 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 55766/22-7-2022 αίτηση του κ. Κομητά Χαρίλαου,  με την οποία 
αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (κουκουναριά) φύεται επί της οδού Νικηφόρου Φωκά 4, είναι  
ευθυτενείς,  μέτριου ύψους και πλούσιας  βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,70μ. 
περίπου,  η περίμετρος του κορμού είναι 0,85μ. περίπου, το πεζοδρόμιο  και ο δρόμος (στην 
άσφαλτο) εκατέρωθεν του δένδρου  έχει ζημιές είναι  δημιουργώντας δυσκολία στην 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων. 
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  την επισκευή του δρόμου, και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) 
προβεί στο κλάδεμα ως προς  στην συντήρηση του δένδρου.

4.ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 51 :
Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 57025/27-7-2022 αίτηση της κ. Γεωργούλη Κωνσταντίνα,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (ευκάλυπτος) φύεται  στο πίσω μέρος της πλατείας κοντά στο 
μαντρότοιχο της οικίας, που βρίσκετε επί της Ιουλιανού 51, είναι  μεγάλου ύψους και πλούσιας  
βλαστικής ανάπτυξης,  η περίμετρος του κορμού είναι 1,00μ. 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 υπηρεσία (Τμήμα 
Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

5. ΕΚΑΒΗΣ 36

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 50289/06-07-2022 αίτηση επανεξετάσεις, του κ. Αυγερόπουλου 
Βασίλειου,  με την οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   
πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Εκάβης 36, είναι μεγάλου ύψους 
και  αυστηρά κλαδεμένο, 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.  
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Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται 
την υλοτομία του δένδρου, και την προφορική  εκ νέου εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, 
εισηγείται κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη 
διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει –όπως η αρμόδια η υπηρεσία (Τ.Υ.)  να προβεί 
στην αποκατάσταση του πεζοδρομίου και του μαντρότοιχου της οικίας, χωρίς να κοπεί το  
βασικό σύστημα του ριζικού συστήματος του δένδρου πράγμα που θα το καθιστούσε 
επικίνδυνο.
 Το θέμα καταψήφισαν :
 Κυριακοπούλου Πετρούλα
 Γραμμένου Μαρία

6.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 54

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 62793/24-08-2022 αίτηση  του κ. Διονύσιου Μαραζώτη,  με την 
οποία αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   πρόβλημα.
Το συγκεκριμένο δένδρο (φοίνικας) φύεται επί της οδού Φιλιατών 54, είναι μεγάλου ύψους 
πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης,  η περίμετρος του κορμού είναι 1,10μ. περίπου, εκατέρωθεν 
του δένδρου είναι  δεν υπάρχουν πλάκες πεζοδρομίου και ο κορμός του δένδρου  βρίσκεται 
πολύ κοντά στο μαντρότοιχο της οικίας.  

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 αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου  και στην επισκευή του δρόμου, και 
όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα για καθαρισμό του φοίνικα 
από τα ξερά 

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

 1.  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Σχετικά  με email 1-9-2022, 5-9-2022, 9-9-2022 αιτήσεις του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου 
του Δήμου  Ιλίου,  με την οποία αιτείται την υλοτομία   δένδρων, γιατί όπως επικαλείται 
δημιουργούν  πρόβλημα.
     Η επιτροπή αφού εξέτασε τα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους 
αιτείται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως 
αποφασίσει σχετικά  στη υλοτομία των δένδρων
 1) Πλατεία Αγ. Φανουρίου, αποφάσισε σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) των 
δένδρων και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου), προβεί στο αυστηρό 
κλάδεμα και στον επανέλεγχο της κλίσης αυτών σε τακτά διαστήματα.    
2 )Αθλητικό κέντρο παλατιανής, αποφάσισε ΝΑΙ στην υλοτομία  του δένδρου που είναι 
ημίξερο και-όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα  του δένδρου 
δεξιά για μερική μείωση του όγκου της κόμης του και καθαρισμό των ξερών κλαδιών.  Επίσης 
θα πρέπει να απομακρυνθεί  το μπετό από το ριζικό σύστημα όλων των δένδρων, και να γίνει 
συμπλήρωση   με όσο κηπευτικό χώμα χρειαστεί  για την στήριξη του ριζικού συστήματος τους. 
Τακτικός επανέλεγχος για την κλίση των υπόλοιπων δένδρων από την υπηρεσία πρασίνου.
3) Πλατεία Ρίμινι, αποφάσισε σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία)  όχι στην υλοτομία 
του δένδρου -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για 
μερική μείωση του όγκου της κόμης του, τον επανέλεγχο του δένδρου σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, και η Δημοτική Αστυνομία να φροντίσει για την απομάκρυνση των 
τραπεζοκαθισμάτων γύρω από το δένδρο.
.
4)Διός 22- αποφάσισε  σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) του δένδρου -όπως η 
αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου 
της κόμης του και επούλωση  των πληγών με πάστα,- και η Τ.Υ. να απαγορεύσει  τη διέλευση 
οχημάτων βαρέου τύπου στο συγκεκριμένο τμήμα, προκειμένου να σταματήσει να 
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τραυματίζεται το δένδρο. Επανέλεγχος της κατάστασης του πεύκου μετά την αποκατάσταση 
του από την Υπηρεσία Πρασίνου.

.  

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

                                                                                            

                                                   Η Αντιδήμαρχος 
   Διεύθυνσης Περιβάλλοντος                                         

                                                        και Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου  

                                                       Βομπιράκη Νικολέττα
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