
           Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1915/18.01.2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

     του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  012/2019                                                                                  ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε 
διάφορα σημεία του Δήμου μας 
 

Σήμερα την 17η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 986/11.01.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  11.01.2019. 

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

                                                                                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ 

ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 

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

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 125/03.01.2019 σχετικό  έγγραφο 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την 022/2017 Α.Δ.Σ., και 

τροποποιήθηκε με τις 134/2017 Α.Δ.Σ. και 241/2017 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς το Δ.Σ. την 

υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2017 - 2018, απαρτίζεται από τους Δ.Σ. κ.κ. Γκόγκο 

Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό Γεώργιο, Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, Μπατσή Χρήστο, Γρετσίστα 

Ελένη, Κυριακοπούλου Πετρούλα και τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου κα Γαλάνη 

Ευαγγελία και κα Δημητρακοπούλου Αγγελική. 

 Η επιτροπή  συνεδρίασε  σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματος. Παρόντες: 

κ.κ. 1) Γκόγκος Κωνσταντίνος, 2) Κουμαραδιός Γεώργιος, 3) Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, 4) 

Γρετσίστα Ελένη, 5) Δημητρακοπούλου Αγγελική και 6) Γαλάνη Ευαγγελία. Απόντες: 1) 

Μπατσής Χρήστος, 2) 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: 

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

1. Βερατίου 18 

Σχετική η υπ’ αριθ. 44966/05.12.2018 αίτηση του κ. Τσούρη Δημήτριου, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος έχουν δημιουργήσει 

προβλήματα. 

Μετά από αυτοψία παρατηρήθηκε μόνο ένα δένδρο-πεύκο που  φύεται επί  της οδού 

Βερατίου 18, σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,80m περίπου. Το δένδρο είναι υψηλής ανάπτυξης και 

πυκνής βλάστησης με συμπτώματα αποφλοίωσης σε τμήματα επί του κορμού και τα κλαδιά 

του πεύκου γειτνιάζουν στα καλώδια της ΔΕΗ,   

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

αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 
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σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει όπως  η αρμόδια υπηρεσία 

Τμήμα Πρασίνου / ΔΕΗ, επέμβει με κλάδεμα μείωσης του όγκου της κόμης του δένδρου 

καθώς και το φυτοϋγειονομικό έλεγχο του δένδρου σε τακτική βάση. 

2. Αλαμάνας 58 

Σχετική η υπ’ αριθ. 44332/30.11.2018 αίτηση της κ. Κοκκίνη Σοφίας, με την οποία 

αιτείται το κλάδεμα ή την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης του. 

Το συγκεκριμένο δένδρο ένα (1) πεύκο, φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 2μ.  επί 

της οδού  Αλαμάνας 58, έναντι της οικίας της αιτούσας (Αλαμάνας 65). Το δένδρο έχει μεγάλο 

ύψος, μέτρια κλίση προς την πλευρά του δρόμου και βρίσκεται σε καλή  φυτοϋγειονοµική 

κατάσταση. Περιμετρικά της θέσης φύτευσής του εμφανίζεται μικρό ανασήκωμα των 

πλακών του πεζοδρομίου. 

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

αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται 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 παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης 

του δένδρου και όπως η αρμόδια υπηρεσία Τμήμα Πρασίνου, προβεί σε τακτικό έλεγχο 

αυτού. 

3. Κασσιανής 8 

Σχετική η υπ’ αριθ. 43142/22.11.2018 αίτηση της κ. Κλωνάρη Ζωίτσας, με την οποία 

αιτείται το κλάδεμα και την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται η ίδια, δημιουργεί 

προβλήματα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο μια (1) ελιά, φύεται επί της οδού  Κασσιανής 8, δίπλα στην οικία 

της αιτούσας (Κασσιανής 6). Το δένδρο φύεται σε πολύ μικρό αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο, με 

ανύπαρκτη θέση φύτευσης και έχει κλαδευτεί. 

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

αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται 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 παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης 

του δένδρου. 

4.  Νέστορος 29 & Αμφίσσης  

Σχετική η υπ’ αριθ. 45495/10.12.2018 αίτηση του κ. Τάκου Βασιλείου, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος, δημιουργεί προβλήματα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο μια (1) νεραντζιά, φύεται επί της οδού  Νέστορος 29 πλησίον 

της οικίας του αιτούντος (Νέστορος 33). Το δένδρο φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,80μ 

περίπου, έχει μέτριο ύψος, πλούσια κόμη και καρποφορία και δεν δημιουργείται κανένα 
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πρόβλημα. 

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

αιτείται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει 

σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία), ως αναλυτικά αναφέρεται στο 

σκεπτικό της απόφασης. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

            ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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