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     Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

      Πληροφορίες : ΓΑΛΑΝΗ Ε.

               
                                                         

Πληροφορίες :ΡΑΠΠΟΥ.Μ.
Δ/νση: Μπίμπιζα 1
Τ.Κ.:     131 22                                                        
ΤΗΛ:     2132030149 ,201
URL:     www.ilion.gr 
e-mail:  mrappou@ilion.gr

        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

 Απόντες οι κ.κ

1) Μπατσής Χρήστος 

2) Γκόγκος Κωνσταντίνος

3) Κυριακοπούλου Πετρούλα

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:

mailto:mrappou@ilion.gr
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Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στις περιπτώσεις :

1.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 69460/21-09-2022 αίτηση της ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ 

,ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ( ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 

ΙΛΙΟΥ), με την οποία αιτείται την υλοτομία   δένδρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν    

πρόβλημα.

Τα συγκεκριμένα δένδρα  4 (πεύκα) φύονται   στο  εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής στον προαύλιο 

χώρο επί των  οδών  Αγ. Γεωργίου, Αγ. Παρασκευής και Αγ. Χρυσής  , είναι  μεγάλου ύψους 

και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης, οι περίμετρο των κορμών  είναι 1,10μ. περίπου και  το 

πεζοδρόμιο έχει πλάτος 170μ. περίπου.  Το πρώτο δένδρο που φύεται επι της οδού Αγ. 

Γεωργίου  έχει  κλίση προς στο δρόμο  και το ριζικό του σύστημα  εφάπτεται  στο μαντρότοιχο 

του προαύλιου χώρου,  ενώ άλλα δυο δένδρα επι της Αγ. Χρυσής  εμποδίζουν τον φωτισμό, 

και το 40  δένδρο επί της οδού Αγ. Χρυσής και Αγ. Παρασκευής  έχει μεγάλη κλίση προς το 

δρόμο.  

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 

και τον τακτικό έλεγχό και όσον αφορά το 40 δένδρο με την μεγάλη κλίση προς το δρόμο επί 

της Αγ. Χρυσής  και Αγ. Παρασκευής, να εφαρμοστεί σύστημα στήριξής του από την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου.

2.ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 57 :

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 69951/23-9-2022 αίτηση της κ. Λούπη Βασιλικής,  με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (κουκουναριά)  φύεται επί της οδού Καλπακίου 57 & Δαβάκη 1, έχει 

πολύ ελαφριά κλίση προς αριστερά είναι μέτριου ύψους και πλούσιας  βλαστικής ανάπτυξης.  

Το πεζοδρόμιο το οποίο φύεται είναι πλάτους 1,10μ. περίπου,  η περίμετρος του κορμού  του 

δένδρου είναι 1,05μ. περίπου, και οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι   

ελαφρώς ανασηκωμένες,  και τα κλαδιά εφάπτονται στον τοίχο της οικίας.

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) αυτού και προτείνει  -όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 

προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης 
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του δένδρου και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού 

για μερική μείωση του όγκου της κόμης του.

3.ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81 :

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 72937/04-10-2022 αίτηση του κ. Στεφάνου Χρήστου ,  με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (βρωμοκαρυδιά ) φύεται επί της οδού Αγ. Γεωργίου 81, είναι  μεγάλου  

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

περίμετρος του κορμού είναι 1,70μ. 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 των  δένδρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 

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

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

κόμης  του.

4 ΘΕΤΙΔΟΣ 81 :

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 75488/13-10-2022  αίτηση του κ. Χριστόπουλου Κωνσταντίνου,  με 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Θέτιδος 81, είναι  ευθυτενής, 

μεγάλου ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης , σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,55μ. περίπου,  η 

περίμετρος του κορμού είναι 0,90μ. 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 όπως η αρμόδια υπηρεσία 

(Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο  κλάδεμα αυτού για μερική   μείωση του όγκου της κόμης του.

5. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 64

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 77857/24-10-2022  αίτηση της κ. Σκαρλάτου Αγλαΐα ,  με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  ή την μεταφύτευση  ενός  δένδρου, γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί   

πρόβλημα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (πλάτανος) φύεται επί της οδού Ιπποδάμειας 64, είναι  ευθυτενές, 

μεγάλου ύψους πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης , σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,55μ. περίπου,  η 

περίμετρος του κορμού είναι 1,20μ. περίπου, οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του 

δένδρου είναι  ελαφρώς ανασηκωμένες,  δημιουργώντας όμως πρόβλημα στην διέλευση των 

πεζών και ο μαντρότοιχος της  οικίας έχει  ρωγμές.
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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 στην  επισκευή των ζημιών στον μαντρότοιχο της οικίας και όπως  η αρμόδια 

υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου 

της κόμης του. 

Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :

1.ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 70 & ΘΡΑΚΗΣ 32 :

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 74499 /10-10-2022 αίτηση του κ. Χοντζάκη Πέτρου,  με την οποία 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Κλεισούρας 70 & Θράκης 32, είναι  

ευθυτενές,  μέτριου ύψους και πλούσιας  βλαστικής ανάπτυξης, σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,25μ. 

περίπου,  η περίμετρος του κορμού είναι 1,35μ. περίπου. Το δένδρο έχει απόσταση από το 

πλαϊνό κτίσμα 2,30μ   και  με βάση  τα σχέδια  που έχει προσκομίσει  ο κ. Χοντζάκης Πέτρος, 

ιδιοκτήτης της οικοδομής  τα οποία και επισυνάπτουμε,  προκύπτει  ότι το δένδρο βρίσκεται 

στην  μέση της εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης της οικοδομής. 

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, για τους λόγους που αναφέρονται  παραπάνω.

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

1.  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Σχετικό   αίτημα μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( 26-9-22) του Τμήματος Εφαρμογών 
Πρασίνου του Δήμου  Ιλίου,  με το οποίο  αιτείται την υλοτομία   δένδρων, γιατί όπως 
επικαλείται δημιουργούν  πρόβλημα.

α) μία  ημίξερη ακακία στο  προαύλιο χώρο του 3ου Νηπιαγωγείου Ιλίου, με πολλές 
σπηλαιώσεις.

β) δυο πεύκα στο προαύλιο του 12ου Δημοτικού Σχολείου.

Γ) τέσσερα  πεύκα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής.

δ)  μία  Αρωκάρια,  Μωραϊτών  14 & Καππαδοκίας
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     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  την υλοτομία  μέρους των αιτούμενων   προς υλοτομία  στην παρακάτω 

περίπτωση.

 α) Ναι στην υλοτομία του δένδρου  που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του   3ου Νηπιαγωγείο, 

για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω .

β) ΟΧΙ στην υλοτομία  των  δένδρων στο προαύλιο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου, και  

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

μείωση του όγκου της κόμης τους. 

γ) ΟΧΙ στην υλοτομία  των  δένδρων στο προαύλιο χώρο, στο παρεκκλήσιο της Αγίας 

Παρασκευής όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτών  για 

μερική μείωση του όγκου της κόμης τους και τον τακτικό έλεγχό και όσον αφορά το 40 δένδρο 

με την μεγάλη κλίση προς το δρόμο επί της Αγ. Χρυσής και Αγ. Παρασκευής, να εφαρμοστεί 

σύστημα στήριξής του από την τεχνική υπηρεσία του .  

δ) ΟΧΙ στην υλοτομία  του  δέντρου. Μωραϊτών  14 & Καππαδοκίας –  και όπως η αρμόδια 

υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου, και η αρμόδια υπηρεσία 

(Τμήμα Πρασίνου-ΔΕΗ) 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
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