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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. Κουμαραδιό 

Γεώργιο, Βομπιράκη Νικολέττα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, 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 Παρασκευή 17-02-

2023.

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 προς το Δημοτικό 
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συμβούλιο τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) σε όλες τις περιπτώσεις, όπως 

παρακάτω:

1. Ναυπάκτου 10:

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 2022/11-01-2023 αίτηση της κ. Παπαδημητρίου Χρυσούλας,  με 

την οποία αιτείται την υλοτομία τριών δέντρων, γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν 

πρόβλημα. Όπως αναφέρεται στην αίτηση, οι ρίζες έχουν προκαλέσει ζημιά στο πεζοδρόμιο 

και στην οικία της.

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μετέβησαν στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, 

επί της οδού Ναυπάκτου 10, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Τα συγκεκριμένα δένδρα (3 

ελαιόδεντρα) είναι μετρίου ύψους και πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και φύονται σε 

πεζοδρόμιο πλάτους 0,90μ. περίπου. Το ένα (το μεσαίο), έχει μικρή κλίση προς το δρόμο ενώ 

τα άλλα 2 είναι ευθυτενή. Τα δέντρα έχουν περίμετρο κορμού περίπου 0,80μ. έκαστο. Οι 

πλάκες του πεζοδρομίου εκατέρωθεν των δένδρων είναι ελαφρώς ανασηκωμένες με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται ατυχήματα στους πεζούς που διαβαίνουν το πεζοδρόμιο. 

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 (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου. 

2. Ελευσίνιων Μυστηρίων 11

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 257/02-01-2023 αίτηση της κ. Αντωνιάδη Αλεξάνδρας με την οποία 

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

με την αίτηση το δέντρο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη μάντρα της οικίας. Επιπλέον, 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους πεζούς που διαβαίνουν το πεζοδρόμιο και στα 

σταθμευμένα οχήματα τις ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μετέβησαν στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί 

της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων 11, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Το συγκεκριμένο δένδρο 

(φοίνικας πιτσάρδια) είναι ευθυτενές, πολύ μεγάλου ύψους και φύεται επί πεζοδρομίου 

πλάτους 1,15μ. περίπου. Η περίμετρος του κορμού είναι πολύ μεγάλη χαμηλά (3,5μ.) ενώ 

στενεύει λίγο πιο πάνω (1,8μ.). Οι ρίζες του δέντρου έχουν προκαλέσει ρωγμές στις πλάκες 

του πεζοδρομίου ενώ ο κορμός εμποδίζει την λειτουργία της γκαραζόπορτας της εισόδου στο 

πάρκινγκ του σπιτιού καθώς έχει φαρδύνει αρκετά και ακουμπάει σχεδόν πάνω σε αυτήν. 
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Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους 

αιτείται την υλοτομία του δέντρου, εισηγείται κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο 

όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. Προτείνεται η διερεύνηση 

της δυνατότητας υποστύλωσης του δέντρου από την Τεχνική Υπηρεσία.

Το θέμα καταψήφισε η κα Γραμμένου Μαρία.

3. Έκτορος 50 & Εκάβης 52

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 1621/10-01-2023 αίτηση του κ. Καρβουνιάρη Νικόλαου,  με την 

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

Σύμφωνα με την αίτηση, οι ρίζες του δέντρου έχουν προκαλέσει ζημιά στον δρόμο, το 

πεζοδρόμιο, την περίφραξη και την αυλή της οικίας.

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μετέβησαν στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί 

της οδού Εκάβης 52, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Το συγκεκριμένο δένδρο (βραχυχίτωνας) 

φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,55μ. περίπου. Είναι ευθυτενές, μεγάλου ύψους και 

πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης και η περίμετρος του κορμού του είναι 1,30μ. περίπου. 

Εκατέρωθεν του δένδρου οι πλάκες πεζοδρομίου έχουν ανασηκωθεί και δημιουργούν 

πρόβλημα στη 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. Προτείνεται όπως η αρμόδια 

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

χώρου ανάπτυξης του  δένδρου.

4. Ευγενίας 25

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 92204/14-12-2022 αίτηση του κ. Καραδήμα Αθανάσιου με την 

οποία αιτείται την υλοτομία τριών δέντρων γιατί όπως επικαλείται δημιουργούν πρόβλημα. 

Σύμφωνα με την αίτηση, πρόκειται  να ανεγερθεί μία τριώροφη κατοικία και εμποδίζουν τις 

εργασίες και την μελλοντική θέση στάθμευσης, και επιπλέον προσθέτει ότι είναι αλλεργικός 

στην ελιά. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μετέβησαν στο σημείο που βρίσκονται τα εν λόγω δέντρα, 

επί της οδού Ευγενίας 25, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Τα συγκεκριμένα δέντρα (2 ελιές και 

1 ροδιά) φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,44μ. περίπου. Είναι ευθυτενή, μετρίου ύψους και 

πλούσιας βλαστικής ανάπτυξης με περίμετρο κορμού στο 1,48μ. περίπου. Ο μηχανικός του 
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κου Καραδήμα, κος Βαγενάς Αθανάσιος, με το υπ’ αρ. 93249/16-12-2022 αίτημα προσκόμισε 

τα σχετικά πολεοδομικά σχέδια και την οικοδομική άδεια εγκεκριμένη από την ΥΔΟΜ 

Αιγάλεω, όπου φαίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου και των δέντρων καθώς και το 

διάγραμμα κάλυψης. Σύμφωνα με τα σχέδια δεν προκύπτει ότι τα δέντρα Νο 1 (μία ελιά) και  

Νο 3 (μία ροδιά) εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων στο πάρκινγκ. Προκύπτει όμως ότι το 

δέντρο Νο 2 (μία ελιά) ενοχλεί στον ελιγμό των αυτοκινήτων κατά την είσοδο αυτών στη θέση 

στάθμευσης Νο 1. 

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 με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών. Προτείνεται όπως η αρμόδια 

υπηρεσία (Τμήμα πρασίνου) προβεί στη μεταφύτευση του ελαιόδεντρου Νο 2 σε άλλο 

σημείο του δήμου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

5. Ήρας και Βιτυβίλιας

Σχετική  η υπ’ αριθ. πρωτ.: 8608/03-02-2023 αίτηση του κ. Μιχάλη Χαράλαμπου με την οποία 

αιτείται την υλοτομία ενός δέντρου καθώς όπως επικαλείται δημιουργεί πρόβλημα αφού 

εμποδίζει την ορατότητα της πινακίδας σήμανσης STOP σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να 

προκαλούνται τροχαία ατυχήματα. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μετέβησαν στο σημείο που βρίσκεται το εν λόγω δέντρο, επί 

των οδών Ήρας και Καίτης Βιτυβίλιας, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Στη διασταύρωση 

φύονται 2 βραχυχίτωνες σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,44μ. περίπου. Ανάμεσα στα δύο δέντρα 

έχει τοποθετηθεί μία πινακίδα σήμανσης STOP η οποία δεν είναι ευκόλως ορατή από τα 

διερχόμενα αυτοκίνητα. Τα δέντρα είναι ευθυτενή, μεγάλου ύψους και πλούσιας βλαστικής 

ανάπτυξης με περίμετρο κορμού στο 0,80μ. περίπου έκαστο.
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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. Για την αποφυγή τροχαίων 

ατυχημάτων προτείνεται όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα εφαρμογών πρασίνου) προβεί 

σε κλάδεμα τυχών κλάδων που εμποδίζουν στην ορατότητα της πινακίδας σήμανσης STOP 

και όπως η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των πεζών. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Κουμαραδιός Γεώργιος
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