
             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13092/19.04.2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  158/2019                                                                                  ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου μας 

 

 Σήμερα την 18η Απριλίου 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. 12353/12.04.2019 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  12.04.2019. 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

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, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ – ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

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

ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

& ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 35, 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 33ο 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. 12730/17.04.2019  σχετικό έγγραφο 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την  019/2019 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς 

το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2019 - 2020, 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, 

Γαλάνη Ευαγγελία και  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) Κυριακοπούλου Πετρούλα, 6) Γαλάνη Ευαγγελία, και 5) 

Δημητρακοπούλου Αγγελική Απών: 1) Μπατσής Χρήστος. 

  Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται προς το 

Δημοτικό συμβούλιο τα εξής: 

1. Ικάρου 24 

Σχετική η υπ’ αριθ. 10455/29.03.2019 αίτηση του κ. Σαββάκη Εμμανουήλ, με την οποία 

αιτείται  το  κλάδεμα ή την υλοτομία ενός δένδρου, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος, είναι 

επικίνδυνο. 

Το συγκεκριμένο δένδρο  (1) πεύκο, φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Ικάρου 24 πλάτους 

περίπου 0,80μ., δίπλα σε κολώνα. Το δένδρο έχει μεγάλο ύψος, εμφανίζει μικρή κλίση προς 

την πλευρά του δρόμου και στην παρακείμενη μάντρα εμφανίζονται κατά τόπους ρωγμές. 

Σχετική επίσης και η υπ’ αριθμ 709/09.01.2012 αίτησή του, με την οποία είχε αιτηθεί την 

υλοτομία του ίδιου δένδρου και η οποία είχε  απορριφθεί με την υπ’ αριθμ  103/29.03.2012 

Α.Δ.Σ.  

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

της κόμης του. 

2. Αριστείδου 45 

Σχετική η υπ’ αριθ. 10954/02.04.2019 αίτηση του  κ. Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου,  με την 

οποία αιτείται την υλοτομία δύο δένδρων, γιατί όπως επικαλείται ο ίδιος, δημιουργούν 

σοβαρά προβλήματα. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα  (2) βραχυχίτωνες, φύονται στην οδό Αριστείδου 45, σε μικρό  

πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 0,60μ. Τα δένδρα έχουν μεγάλο ύψος και τα κλαδιά τους 

γειτνιάζουν με τα μπαλκόνια της πολυκατοικίας καθώς και με τα καλώδια της ΔΕΗ.  

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-ΔΕΗ) προβεί στο κλάδεμα αυτών, για μερική μείωση του όγκου 

της κόμης τους. 

3. Ζωοδόχο Πηγή 

Σχετική η υπ’ αριθ. 11659/08.04.2019 αίτηση κατοίκων και ιδιοκτητών καταστημάτων, με 

την οποία αιτούνται την υλοτομία τεσσάρων δένδρων, γιατί όπως επικαλούνται, 

δημιουργούν σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας τους. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα  (4) Χαρουπιές, φύονται στην οδό Εκαταίου, σε όλο το μήκος της 

σχεδόν η οποία διασχίζει από άκρη σε άκρη τη Πλατείας Ζ. Πηγής (μεταξύ των οδών 

Ζωοδόχου Πηγής & Αγίων Θεοδώρων). Τα συγκεκριμένα δένδρα είναι μεγάλης ηλικίας και 

αποτελούν τα κύρια δένδρα της πλατείας συμβάλλοντας έτσι στη περιβαλλοντική 

αναβάθμιση όλης της περιοχής. Ανθίζουν αρχές  φθινοπώρου και υπάρχουν καλλιεργητικά 

μέτρα που μπορούν να ληφθούν από την υπηρεσία πρασίνου, ώστε να περιοριστεί η 

ανθοφορία και επομένως η δυσαρέσκεια των κατοίκων όπως περιγράφεται από τη 

συγκεκριμένη αίτηση. Επίσης δεν έχουν κατατεθεί ιατρικές γνωματεύσεις  που να 

πιστοποιούν τα προβλήματα υγείας των κατοίκων. Τέλος επισημαίνουμε ότι λόγω της 

μεγάλης ηλικίας τους, δεν μπορούν να αντικατασταθούν με δένδρα ισάξιας αξίας.  

 Σχετική επίσης και η υπ’ αριθμ 58496/16.10.2014 αίτηση δημοτών, με την οποία είχαν 

αιτηθεί την υλοτομία των ίδιων δένδρων και η οποία είχε απορριφθεί με την υπ’ αριθμ  

034/30.01.2015 Α.Δ.Σ. 

Από τοπογραφικό διάγραμμα και από αντίγραφο της υπ’ αριθ. 36988/71 οικοδομικής άδειας 

που κατατέθηκαν στην υπηρεσία του Δήμου, φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα δένδρα 

βρίσκονται εντός ρυμοτομικής γραμμής και εντός οικοδομικού τετραγώνου (ΦΕΚ: 

216Δ/1968),  δεν έχει γίνει όμως πράξη εφαρμογής αναλογισμού και προσκύρωσης για το 

συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν αποτελεί ιδιοκτησία του ( αγνώστου ιδιοκτήτη). Το τμήμα 

ΑΔΑ: 6ΡΤ6ΩΕΒ-9ΗΑ



 4 

που υπάρχουν τα δένδρα χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος χώρος. Η κείμενη νομοθεσία 

αναφέρει ότι για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που 

δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά 

εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή. 

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

υλοτομία των δένδρων.  

Τα μέλη κ.κ. Γαλάνη Ευαγγελία και Δημητρακοπούλου Αγγελική, εισηγούνται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει 

 όπως  η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου), προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. 

 Τα μέλη κ.κ Γκόγκος Κωνσταντίνος, Κουμαραδιός Γεώργιος, Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, 

εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με την υλοτομία αυτών. 

 Τα μέλη κ.κ. Γρετσίστα Ελένη και Κυριακοπούλου Πετρούλα απέχουν.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

             ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση 

αποσύρεται το θέμα 3 και θα το επανελέγξει η διαπαραταξιακή επιτροπή                   

        

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μη υλοτομία των δένδρων που βρίσκονται επί των οδών Ικάρου 24 και 

Αριστείδου 45, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

            

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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