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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ 
Δ/νση: Μπίμπιζα 1
Τ.Κ.:     131 22                                                        
ΤΗΛ:     213-20 30 188, 149
URL:     www.ilion.gr 
e-mail:  annapapamichail@ilion.gr 

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

Η Διαπαραταξιακή Eπιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. 118/2021 Α.Δ.Σ. και 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 149/2022 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. Παπαμιχαήλ Άννα, με αναπληρώτρια αυτής την κ. Ράππου Μαριάνθη.

Η επιτροπή συνεδρίασε σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος την Πέμπτη 22 

Δεκεμβρίου 2022.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. :

1. Βομπιράκη Νικολέττα 

2. Κουμαραδιός Γεώργιος

3. Γραμμένου Μαρία

4. Δημητρακοπούλου Αγγελική

5. Παπαμιχαήλ Άννα 

Απόντες οι κ.κ. :

1. Μπατσής Χρήστος 

2. Γκόγκος Κωνσταντίνος

3. Κυριακοπούλου Πετρούλα

mailto:annapapamichail@ilion.gr
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Αφού εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι), εισηγείται ομόφωνα προς το 

Δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

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

1. ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ 85:

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 83576/14-11-2022 αίτηση της κ. Πούλιου Σοφίας  με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  ενός  δένδρου γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) φύεται επί της οδού Ανδρέα Βρισηίδος 84, έχει  

κλίση προς το δρόμο, είναι μετρίου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης σε πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,75μ. περίπου. Η περίμετρος του κορμού είναι περίπου 1,15μ.. Οι πλάκες του 

πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι ελαφρώς ανασηκωμένες με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ατυχήματα στους πεζούς που διαβαίνουν το πεζοδρόμιο. Επιπλέον, όπως 

αναφέρει η αιτούμενη, οι ρίζες έχουν προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο και στον τοίχο του 

σπιτιού της.  

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. Προτείνει όπως η αρμόδια 

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

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

με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου.

2. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 83:

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 86098/22-11-2022 αίτηση του κ.  Πολέντα  Γεωργίου,  με την οποία 

αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (κυπαρίσσι) φύεται επί της οδού Εδέσσης & Πρεβέζης 83 σε 

πεζοδρόμιο πλάτους 1,10μ. περίπου. Είναι ευθυτενές, μεγάλου ύψους και πλούσιας 

βλαστικής ανάπτυξης και η περίμετρος του κορμού είναι 1,20μ. περίπου. Εκατέρωθεν του 

δένδρου οι πλάκες πεζοδρομίου είναι ανασηκωμένες.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους 

αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως 

αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. Προτείνει όπως αρμόδια 
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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. ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 84318/16-11-2022  αίτηση της κ Δημητριανάκη Μαρίνας με την 

οποία αιτείται την υλοτομία δύο δένδρων γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 πεύκα) φύονται επί της οδού Πορφύρας (πεζόδρομος), έχουν 

ελαφριά κλίση προς το δρόμο, είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης. Η 

περίμετρος των κορμών είναι 1,00μ και 0,70μ περίπου ενώ οι πλάκες του πεζοδρομίου 

εκατέρωθεν των δένδρων είναι ανασηκωμένες, δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση 

των πεζών. 

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. Προτείνει όπως η αρμόδια 

υπηρεσία (Τμήμα πρασίνου) προβεί σε περαιτέρω κλάδεμα αυτών για μερική μείωση του 

όγκου της κόμης τους και όπως πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο της κατάστασής τους.

4. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 20

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 83915/15-11-2022  αίτηση της κ. Μουζάκη Μαρίας  με την οποία 

αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (πεύκο) φύεται επί της οδού Βελισσαρίου 20, έχει κλίση προς το 

κτίριο (καφετέρια), είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης με αρκετά ξερά 

κλαδιά. Οι πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δέντρου 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 δέντρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως 

αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. Προτείνει όπως η αρμόδια 

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

όγκου της κόμης του και τακτικό έλεγχο της κατάστασής του. Επίσης, όπως η αρμόδια 

υπηρεσία (Τ.Υ.) εφαρμόσει σύστημα στήριξής του και προβεί στην ανακατασκευή του 

πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δέντρου.
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5. ΖΑΓΟΡΙΟΥ 32

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 83607/14-11-2022 αίτηση της κ. Γιαννουλακη Σταυρούλας  με την 

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

Το συγκεκριμένο δένδρο (λέιλαντ) φύεται επί της οδού Ζαγορίου 32 σε πεζοδρόμιο πλάτους 

1,85μ. περίπου. Είναι μέτριου ύψους, πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης ενώ η περίμετρος του 

κορμού είναι 0,80μ.. Ο χώρος γύρω από τον κορμό του δέντρου και οι πλάκες του 

πεζοδρομίου εκατέρωθεν του δένδρου είναι ανασηκωμένες με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των πεζών. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρατηρήθηκε 

επίσης ότι το δέντρο αγγίζει τα καλώδια της ΔΕΗ.

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους 

αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως 

αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. Προτείνει όπως η αρμόδια 

υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου και του χώρου γύρω από τον 

λαιμό του δέντρου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης αυτού και όπως η αρμόδια 

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

όγκου της κόμης του. 

6. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 και ΑΛΑΜΑΝΑΣ

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 86091/22-11-2022  αίτηση του κ. Ξύκη Αθανασίου  με την οποία 

αιτείται την υλοτομία  ενός δένδρου γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (χαρουπιά) φύεται επί της οδού Ολύμπιας 40 και Αλαμάνας σε 

πεζοδρόμιο πλάτους 2,10μ. περίπου. Είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής 

ανάπτυξης,  η περίμετρος του κορμού είναι 1,35μ. περίπου και εκατέρωθεν του δένδρου οι 

πλάκες του πεζοδρομίου είναι ανασηκωμένες. Σύμφωνα με την αίτηση, η χαρουπιά είναι 

φυτεμένη πάνω από φρεάτιο ομβρίων υδάτων και πιθανόν οι ρίζες της να βρίσκονται εντός 

του φρεατίου με δυσμενείς συνέπειες σε περίπτωση πλημμύρας και επίσης εφάπτεται σε 

καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ.  

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. Προτείνει όπως η αρμόδια 

υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου - ΔΕΗ) προβεί σε αυστηρό κλάδεμα αυτού για μερική μείωση 

του όγκου της κόμης του και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί σε αυτοψία και τυχόν 
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επισκευή του φρεατίου και στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου, με ταυτόχρονη αύξηση 

του χώρου ανάπτυξης του δένδρου.

7. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Σχετικό το από 22-11-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου του 

Δήμου Ιλίου για την υλοτόμηση δέντρων σε σημεία πρασίνου του δήμου μας, καθώς 

απασχολεί η εικόνα τους και πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα λόγω επικινδυνότητας. 

Συγκεκριμένα:

i. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ. Το αίτημα έχει υποβληθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου 

μας (www.ilion.gr) από την κα Φραγκογιάννη Δήμητρα και έχει προωθηθεί στο τμήμα 

πρασίνου. 

Στη συγκεκριμένη πλατεία φύονται δύο δέντρα (φοίνικες) οι οποίοι είναι πολύ μεγάλου 

ύψους (πάνω από 20μ.) και υγιούς βλαστικής ανάπτυξης. Η αιτούμενη αναφέρει ότι ο ένας 

εκ των δύο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα καθώς έχει πάρει κλίση προς τον δρόμο.

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 εφαρμοστεί 

σύστημα στήριξής του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ii.  ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 3 έναντι Πλατείας Ζέρβα σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,10μ. περίπου. Το 

αίτημα έχει γίνει μετά από έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου καθώς το συγκεκριμένο δέντρο 

(πεύκο) έχει μεγάλη κλίση προς την πλατεία. Είναι μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής 

ανάπτυξης με περίμετρο κορμού γύρω στο 1,50μ.  

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. Προτείνει όπως η αρμόδια 

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

όγκου της κόμης του και τακτικό έλεγχο της κατάστασής του.  Επίσης, όπως  η αρμόδια 

υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του 

χώρου ανάπτυξης του δένδρου και εφαρμόσει σύστημα στήριξής του.

http://www.ilion.gr/
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Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 33:

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 90589/08-12-2022 αίτηση του κ. Ξανθόπουλου Ιωάννη με την 

οποία αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου γιατί όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα.

Το συγκεκριμένο δένδρο (κυπαρίσσι) φύεται επί της οδού Πλουτάρχου 33 σε πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,33μ. περίπου. Είναι ευθυτενές, μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής 

ανάπτυξης με περίμετρο κορμού στο 1,48μ. περίπου. Ο αιτών έχει προσκομίσει την 

οικοδομική άδεια, εγκεκριμένη από την ΥΔΟΜ Αιγάλεω, όπου φαίνεται ο εντοπισμός του 

ακινήτου και του δέντρου καθώς και το διάγραμμα κάλυψης. Σύμφωνα με την άδεια 

προκύπτει ότι το δένδρο βρίσκεται μπροστά από την εγκεκριμένη θέση στάθμευσης της 

οικοδομής με αποτέλεσμα να εμποδίζει την είσοδο των οχημάτων στο πάρκινγκ. 

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. 

Προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην διαμόρφωση του πεζοδρομίου μετά 

την υλοτόμηση του δέντρου και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα πρασίνου) προβεί σε 

φύτευση νέου δέντρου σε άλλο σημείο του δήμου.

2. ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ & ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 

Σχετικό το από 22-11-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου του 

Δήμου Ιλίου για την υλοτόμηση δέντρων σε σημεία πρασίνου του δήμου μας, καθώς 

απασχολεί η εικόνα τους και πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα λόγω επικινδυνότητας. 

Το αίτημα έχει υποβληθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου μας (www.ilion.gr) από την 

κα Κυριακή Μπατά και έχει προωθηθεί στο τμήμα πρασίνου.

Στο συγκεκριμένο δέντρο (δάφνη) φύεται στη διασταύρωση των οδών Φιλοκτήτου και Μέσης 

Ανατολής σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,85μ. περίπου. Είναι μεγάλου ύψους με επικίνδυνη κλίση 

προς το δρόμο, πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και περίμετρο κορμού 0,80μ περίπου. Έχει 

σπηλαιώσεις (κουφώματα) στον κορμό του ενώ μέρος του δέντρου έχει σπάσει από 

προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλώντας σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν το δέντρο επικίνδυνο για πτώση. Εκατέρωθεν του δένδρου οι 

πλάκες του πεζοδρομίου είναι ανασηκωμένες, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των πεζών.
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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 για την υλοτομία αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται  παραπάνω. 

Προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί σε φύτευση νέου δέντρου σε 

άλλο σημείο του δήμου και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του  

πεζοδρομίου μετά την υλοτόμηση του δέντρου.

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

1. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 65

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ. 85630/21-11-2022 αίτηση του κ. Παπακωσταντινόπουλου Ανδρέα 

με την οποία αιτείται την υλοτομία ή κλάδεμα τριών δένδρων γιατί όπως επικαλείται 

δημιουργούν  πρόβλημα.

Τα συγκεκριμένα δένδρα (2 μουριές και 1 λεύκα) φύονται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 

65, σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,75μ. περίπου. Η λεύκα έχει περίμετρο κορμού γύρω στα 1,20μ., 

είναι μέτριου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης με πολλά ξερά κλαδιά. Από τον 

επιτόπιο έλεγχο διακρίνεται ευκρινώς ότι το συγκεκριμένο δέντρο έχει προσβληθεί από 

φυτοπαθογόνο (μύκητας Inonotus levis) γεγονός που αποδεικνύει ότι το δέντρο έχει υποστεί 

εσωτερική σήψη στον κορμό και τους κλάδους του και είναι επικίνδυνο να πέσει. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους 

αιτείται την υλοτομία των δέντρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως 

αποφασίσει σχετικά για την υλοτομία του δέντρου λεύκης, για τους λόγους που 

αναφέρονται παραπάνω και για την μη υλοτομία των δέντρων μουριάς. Προτείνει όπως η 

αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην αποκατάσταση του πεζοδρομίου μετά την υλοτόμηση 

του δέντρου και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα πρασίνου) προβεί σε φύτευση νέου 

δέντρου σε άλλο σημείο του δήμου.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Βομπιράκη Νικολέττα                                                                                           
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