
 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  1ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  008/2023 

Αριθμ. Πρωτ.: 5157/24.01.2023     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία 

του Δήμου μας 

      Σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου 

Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» 

και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2748/13.01.2023 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 13.01.2023. 

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

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

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

ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ 
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ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

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

παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

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

 

Ο Προ εδρος του Δημοτικου  Συμβουλι ου κ. Χαραλαμπο πουλος Ιωα ννης εισα γει στο Συμβου λιο για 

συζη τηση το 8ο θε μα της ημερη σιας δια ταξης που αφορα  την λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου μας. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 721/04.01.2023 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«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 

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 84: 
 
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. 
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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 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 
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(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. 

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 επισκευή του φρεατίου και στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου, με 

ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου. 
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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. 

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 
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(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. 

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. 
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Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Πρασίνου & Περιβάλλοντος κ. Κουμαραδιός Γεώργιος ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
3431/17-01-2023 έγγραφό του, το Τμήμα Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιλίου αιτείται την υλοτόμηση - εκρίζωση και μεταφύτευση δύο δέντρων (σοφόρες) που φύονται επί του 
πεζοδρομίου στις οδούς Αγίου Γεωργίου και Λ. Παλατιανής, μπροστά σε παρακείμενο περίπτερο, στα 
πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Μανδηλαρά και Περιμετρικών Κοινόχρηστων Χώρων. Τα εν λόγω 
δέντρα σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (χάραξη διαδρόμου πεζοπορίας – όδευσης τυφλών, 
κατασκευή δικτύων άρδευσης – ηλεκτροφωτισμού, διαμόρφωση στάθμης και κλίσης πλακόστρωσης) θα 
δημιουργήσουν πρόβλημα στην μελέτη εφαρμογής του έργου, με αποτέλεσμα να μην είναι ομαλή η 
πρόσβαση των πεζών στη πλατεία Μανδηλαρά. 
ΝΑΙ στην απομάκρυνση των παραπάνω αναφερόμενων δέντρων. Όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 
Πρασίνου) προβεί στις σχετικές ενέργειες για την εκρίζωση και μεταφύτευση των δέντρων σε άλλο σημείο 
του δήμου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, όπως προβεί στην υλοτόμηση των εν λόγω δέντρων 
και την φύτευση δύο νέων δέντρων σε άλλο χώρο του δήμου προς αντικατάστασή τους. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  

1. Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία)  

2. Την υλοτομία δένδρων 

3. Την υλοτομία μέρους των αιτούμενων προς υλοτομία 

όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 

Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Κυριακοπούλου Π., 

Ρήγας Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου», οι Κουτσιανάς Π. & 

Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον» και οι κ.κ. Γκόγκος Κ. & Κουκουβίνος Δ. 

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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