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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18649/29-04-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 
 
Αριθ.  Απόφασης 152/2011                                                          ΘΕΜΑ 

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

Σήμερα στις 14 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 15875/08-04-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους την  08-04-2011      

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 ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. 
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη Αναστασία, 
Τριανταφύλλου Νικόλαος, Κόχυλα Καλλιόπη, Βλάχου Βασιλική, Βερναδάκης Γεώργιος, 
Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα Ελένη, 
Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Πάνος & Αϊβαλιώτης Νικόλαος απεχώρησαν πριν από τη 
συζήτηση του 2ου θέματος εκτός  ημερησίας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 

******************* 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 24ο 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. 16144/14-04-2011 σχετικό έγγραφο της 
Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Η διαπαραταξιακή επιτροπή, που έχει ορισθεί  με την 16/2011 Α.Δ.Σ. , συνεδρίασε την     31η 
/3/11, εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την ή μη υλοτομία δένδρων σε διάφορα 
σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι – κήποι  σχολείων)  και  εισηγείται 
ομόφωνα προς το Δημοτικό συμβούλιο τα εξής: 
Α) Τη διατήρηση των δένδρων ( μη υλοτομία) στις περιπτώσεις : 

1. ΊΜΒΡΟΥ 5  ΚΑΙ ΚΩ.   Αίτηση κ.  Νάκου Δημητρίου σχετικά  με την υλοτομία  δύο (2) 
δένδρων βραχυχίτωνα, μεγάλου μεγέθους που φύονται στον πεζόδρομο Κω. Δεν υπάρχει 
πρόβλημα χώρου ανάπτυξης και δεν έχουν προκληθεί ζημιές στην πλακόστρωση. Η 
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) των δένδρων και προτείνει όπως η  
αρμόδια υπηρεσία προβεί στο κλάδεμα αυτών για μερική μείωση του όγκου της κόμης. 

2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 11 ΚΑΙ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ: Αίτηση κ.  Καλλιντέρη Άννας σχετικά με την 
υλοτομία ενός (1) δένδρου  ακακίας, που φύεται σε αδιαμόρφωτο,  χωμάτινο, στενό 
πεζοδρόμιο επί της οδού Ρουβίκωνος. Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση του δένδρου ( μη υλοτομία) και προτείνει το κλάδεμα 
από την αρμόδια υπηρεσία και τη διαμόρφωση  - πλακόστρωση  του πεζοδρομίου από  την 
Τεχνική Υπηρεσία.  

3. ΑΡΕΤΗΣ 48 :  Αίτηση κ.   Εφορακόπουλου  Κων/νου σχετικά με την υλοτομία επτά  (7) 
δένδρων  ευκαλύπτου μεγάλου μεγέθους, που φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1μ. 
περίπου,  μπροστά από ακάλυπτο οικόπεδο . Ο 1ος ευκάλυπτος φύεται σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 2μ. από την ιδιοκτησία του αιτούντος Οι πλάκες του πεζοδρομίου έχουν 
καταστραφεί από την ανάπτυξη των δένδρων.  Σημειωτέον ότι η Γεωτεχνική Υπηρεσία 
προέβη στο απαραίτητο κλάδεμα ( μείωση όγκου βλάστησης). Η  επιτροπή αφού εξέτασε 
το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των 
δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση 
(μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην ανακατασκευή 
του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη, στο μέτρο του δυνατού, αύξηση του χώρου ανάπτυξης 
των δένδρων. 

4. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 19 :Αίτηση κ.  Σούφλαρη Κων/νου, σχετικά με την 
υλοτομία τριών (3) δένδρων  πεύκου, πολύ μεγάλου μεγέθους που φύονται στο 
πεζοδρόμιο αδιέξοδου δρόμου, κάθετου στην οδό ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 19   . 
Αιτείται την υλοτομία αυτών γιατί σκιάζουν τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Σημειωτέον ότι 
κλαδεύτηκε από την Γεωτεχνική Υπηρεσία η βλάστηση που είχε κατεύθυνση προς την  εν 
λόγω ιδιοκτησία. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για 
τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο 
όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών. 

5. ΑΙΑΚΟΥ 33 : Αίτηση κ.  Μανιάτη Δημητρίου σχετικά με την υλοτομία τριών (3) δένδρων 
( 2 βραχυχίτωνες και 1 μουριά),  μεγάλου μεγέθους που φύονται στο πεζοδρόμιο πλάτους 
περίπου 1,40μ.  Ο ένας βραχυχίτωνας  αναπτυσσόμενος έχει προκαλέσει φθορά στην 
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πλακόστρωση του πεζοδρομίου (πλάκες Καρύστου). Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, 
εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη 
υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην επισκευή της 
πλακόστρωσης του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των 
δένδρων. 

6. ΖΙΤΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ (πεζοδρόμιο 5ου Λυκείου επί της Ζίτσης ).  Στο 
πεζοδρόμιο το οποίο σημειωτέον είναι από τα πιο πλατιά στο Δήμο μας, πλάτους 2,80 μ , 
έχουν φυτευτεί αρκετά δένδρα. Ένα εξ αυτών, βραχυχίτωνας, έχει αναπτυχθεί υπέρμετρα με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία φθορών στην πλακόστρωση, το κράσπεδο, το ρείθρο και την 
άσφαλτο.  Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική 
Υπηρεσία προβεί στην  πλήρη ανακατασκευή του πεζοδρομίου (σε όλο το μήκος του κατά 
μήκος του Λυκείου),  με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων. 

7. ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ 30 ΚΑΙ  ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ : Αίτηση κ.  Θεοδώνη  Γεωργίου σχετικά με 
την υλοτομία  ενός (1) δένδρου ελιάς  και κλάδεμα των δύο άλλων Συνολικά στην 
ανωτέρω διεύθυνση φύονται τρία (3) δένδρ ελιάς (2 επί της Φιλοκτήτου – πλάτος 
πεζοδρομίου 2μ. περίπου. Σχετικά με τα 2 δένδρα,  για τα οποία αιτούνται κλάδεμα, το 
αίτημα ικανοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία. Στο  πεζοδρόμιο της οδού Φιλοκτήτου η 
πλακόστρωση και το κράσπεδο, κυρίως στη γωνία, έχουν υποστεί φθορές. Η  επιτροπή 
αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 
υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με 
τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην 
επισκευή της πλακόστρωσης του πεζοδρομίου και του κρασπέδου με ταυτόχρονη αύξηση 
του χώρου ανάπτυξης των υπαρχόντων δένδρων. 

8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΩΝΗ : Αίτηση κ. Καραδήμα Λάμπρου , 
κατοίκου σε ιδιοκτησία που γειτνιάζει με την  παιδική χαρά. Στο χώρο της παιδικής χαράς 
και κοντά στην ιδιοκτησία του, φύεται ένα (1) δένδρο  πεύκου σε πλήρη ανάπτυξη. Αιτείται 
 την υλοτομία του δένδρου για την αποφυγή αλλεργικών προβλημάτων που δημιουργεί η 
εξάπλωση της πυτιοκάμπης. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους 
λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού  και προτείνει 
όπως την κατάλληλη εποχή η αρμόδια υπηρεσία εντάξει στο πρόγραμμα βιολογικής 
καταπολέμησης της πυτιοκάμπης και το εν λόγω πεύκο. 

9. ΧΡΥΣΗΪΔΟΣ 64 ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΠΙ)  :  Αίτηση κ.  Μητροπούλου Κυριακής 
σχετικά με την υλοτομία τεσσάρων (4) δένδρων  βραχυχίτωνα, μεγάλου μεγέθους, που 
φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,30 περίπου. Σημειωτέον  ότι το εν λόγω πεζοδρόμιο, 
ανακατασκευάστηκε πριν 10 χρόνια περίπου, για φθορές που είχαν δημιουργήσει τα δένδρα 
αναπτυσσόμενα.. Στο διάστημα αυτό μικρές φθορές έχουν δημιουργηθεί. Η  επιτροπή αφού 
εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 
υλοτομία του δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με 
τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει  όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί 
στην επιδιόρθωση των φθορών της πλακόστρωσης του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση 
του χώρου ανάπτυξης των δένδρων . 

10. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 41 ΚΑΙ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ (ΕΠΙ) : Αίτηση κ. Παππά Δημητρίου σχετικά με 
την υλοτομία τριών (3) δένδρων  βραχυχίτωνα, μεγάλου μεγέθους, που φύονται σε 
τσιμεντοστρωμένο , παλιό πεζοδρόμιο, πλάτους 1,50μ.  περίπου. Η  επιτροπή αφού εξέτασε 
το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των 
δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση 
(μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην ανακατασκευή 
 του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων.  
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11. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 69 : Αίτηση Κου Ραλλιά Λουκά σχετικά με την υλοτομία δύο (2) 
δένδρων  ελιάς, μεγάλης ανάπτυξης που  φύονται σε πεζοδρόμιο 1μ. περίπου, 
τσιμεντοστρωμένο, παλιό και κατεστραμμένο. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, 
εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη 
υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην ανακατασκευή  
του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων.   

12. ΜΕΘΩΝΗΣ 23 : Αίτηση κ. Γιαννακόπουλου Γεώργιου σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου  ελιάς που  φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,20 περίπου. Η  επιτροπή αφού 
εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 
υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με 
τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού  και προτείνει όπως η  Γεωτεχνική Υπηρεσία προβεί 
σε μερική μείωση του όγκου της βλάστησης (κλάδεμα) και η  Τεχνική Υπηρεσία τοπικά 
στην επιδιόρθωση  του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του 
δένδρου.  

13. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 9 (ΕΠΙ) ΚΑΙ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ : Αίτηση 3 εκ των 4 ιδιοκτητών της 
πολυκατοικίας (Σμπούνιας Γεώργιος –  Κατωπόδης Απόστολος –  Γκουντούμας Γεώργιος)  
σχετικά με την υλοτομία δύο (2) δένδρων αργυρόφυλλης λεύκης, πολύ μεγάλης 
ανάπτυξης που  φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,10 περίπου. Όμοια  αίτηση και για τους 
ίδιους λόγους είχε υποβληθεί και εισαχθεί σαν θέμα στη διαπαραταξιακή επιτροπή και το 
Δ.Σ.  τον 4ο /2007 και είχε απορριφθεί. Δεν υπάρχει από τότε αισθητή διαφορά στις 
προκληθείσες φθορές. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους 
λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών  και 
προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην ανακατασκευή  του πεζοδρομίου με 
ταυτόχρονη αύξηση, στο μέτρο του δυνατού,  του χώρου ανάπτυξης των δένδρων.  

14. ΕΛΕΝΗΣ 7 ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 80 : Αίτηση  κ.  Αναστασιάδη Μιχαήλ σχετικά με την 
υλοτομία δύο (2) δένδρων ελιάς, μεγάλης ανάπτυξης. Επί της Ανδρομάχης φύονται 3 ελιές 
και επί της Ελένης 1 ελιά και 1 λεμονιά. Αιτείται την υλοτομία 2 ελιών. Τα πεζοδρόμια 
ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα από την από την Τεχνική Υπηρεσία. Η  επιτροπή αφού 
εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 
υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με 
τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Γεωτεχνική Υπηρεσία προβεί 
στην επιχωμάτωση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων (προσθήκη χώματος).  

15. 14ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ (ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ) : Αίτημα των κατοίκων γύρω 
από το σχολείο δια του κ. Δημητρόπουλου Χρήστου σχετικά  με την υλοτομία  δώδεκα 
(12) δένδρων λεύκας (καβάκι) στον αύλειο χώρο του σχολείου. Η  επιτροπή αφού εξέτασε 
το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των 
δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση 
(μη υλοτομία) αυτών. 

16. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4 : Αίτηση κ. Παπαδόπουλου  Δημητρίου.  Το γραπτό αίτημα αφορούσε το  
κλάδεμα ενός (1)  δένδρου νεραντζιάς (κλαδεύτηκε από την υπηρεσία) και το προφορικό 
για υλοτομία του δένδρου. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους 
λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. 

17. Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 33 : Αίτηση κ. Πανάγου Χρήστου σχετικά  με την υλοτομία τριών (3) 
δένδρων λιγούστρου  σε πεζοδρόμιο περίπου 1,10μ. πλάτους. Η  επιτροπή αφού εξέτασε 
το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των 
δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση 
(μη υλοτομία) αυτών. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 26 : Αίτηση Αναστασίου Αναστάσιος για την 
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υλοτομία ενός πολύ μεγάλου πεύκου, σε πεζοδρόμιο αδιέξοδου δρόμου. ΟΧΙ υλοτομία – 
μείωση του όγκου  της βλάστησης από την αρμόδια υπηρεσία. 

18. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 26 : Αίτηση κ.  Αναστασίου Αναστάσιου σχετικά με την υλοτομία ενός(1) 
πεύκου, μεγάλης ανάπτυξης  σε πεζοδρόμιο αδιέξοδου δρόμου. ΟΧΙ υλοτομία – μείωση 
του όγκου  της βλάστησης από την αρμόδια υπηρεσία. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, 
εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη 
υλοτομία) αυτού  και προτείνει όπως η  Γεωτεχνική Υπηρεσία προβεί σε μερική μείωση 
του όγκου της βλάστησης (κλάδεμα). 

19. ΓΡΑΜΜΟΥ 69 :Αίτηση κ. Σιούτα Ελένης, σχετικά με την υλοτομία τριών (3) δένδρων 
βραχυχίτωνα  που φύονται σε πεζοδρόμιο 60 εκ. Έχουν κλαδευτεί πρόσφατα από τη 
Γεωτεχνική Υπηρεσία.  Γενικά και το συνεχόμενο πεζοδρόμιο δεν είναι προσβάσιμο για 
τους πεζούς και η υλοτομία των δένδρων δεν θα λύσει το πρόβλημα.  Η  επιτροπή αφού 
εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 
υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με 
τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην 
ανακατασκευή  του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση, στο μέτρο του δυνατού,  του 
χώρου ανάπτυξης των δένδρων.  

20. ΣΙΝΑ 20 -22 : Αίτηση κ. Κουκουλέτσου Βασιλείου, ο οποίος είναι κάτοικος της οδού Σίνα 
24, με υπογραφές και άλλων συγκατοίκων της πολυκατοικίας, για την μεταφύτευση ενός 
(1) δένδρου μουριάς γιατί παρεμποδίζεται η κίνηση των πεζών.  Σημειωτέον ότι στο 
κομμάτι αυτό της  οδού   Σίνα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Στο μόνο 
σημείο που υπάρχει πεζοδρόμιο είναι Σίνα 20-22, όπου έχει φυτευτεί και το δένδρο.  
Επομένως η μεταφύτευση (δύσκολο) δεν λύνει το πρόβλημα της κίνησης των πεζών. Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
αιτούνται τη μεταφύτευση - υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο 
όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού.   

21. ΠΩΓΩΝΑΤΟΥ 8 : Αίτηση κ. Βουτσά  Αναστάσιου , για την υλοτομία πέντε (5)  δένδρων 
βραχυχίτωνα που φύονται  σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,5  μ.  Η  επιτροπή αφού εξέτασε το 
θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των 
δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση 
(μη υλοτομία) αυτών  και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην ανακατασκευή 
 του πεζοδρομίου με ταυτόχρονη αύξηση, στο μέτρο του δυνατού,  του χώρου ανάπτυξης 
των δένδρων.  

22. Ν. ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 17 :  Αίτηση κ.Κορμπή  Αλεξάνδρας για το κλάδεμα ή 
την υλοτομία δύο (2)δένδρων ακακίας. Κλαδεύτηκαν από την αρμόδια υπηρεσία. Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού.  

Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 15 : Αίτηση κ. Φίλη Ευτυχίας σχετικά με την υλοτομία δύο (2) 

δένδρων μουριάς τα οποία φύονται  ανάμεσα στο κράσπεδο και το δρόμο, χωρίς καθόλου 
χώρο ανάπτυξης, με κορμό καλυμμένο με τσιμέντο. Τα δένδρα κουνιούνται επικίνδυνα. Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας αυτών (2 μουριές )λόγω επικινδυνότητας.  

2. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47 : Αίτηση Κ. Σταμουλακάτου Γεώργιου ,σχετικά με την υλοτομία ενός  
πεύκου πολύ μεγάλης ανάπτυξης, το οποίο με τον κορμό του έχει προκαλέσει ζημιά στο 
μπαλκόνι της μονοκατοικίας του αιτούντος. Κλαδεύτηκε από την αρμόδια υπηρεσία. . Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
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αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας αυτού (1 πεύκο) λόγω της ζημιάς που έχει 
προκαλέσει στην οικία του αιτούντος και της μη ύπαρξης άλλης επιλογής για τη διατήρηση 
του δένδρου.  

3. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 90 – ΔΩΔΩΝΗΣ – ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ) : Αίτηση Χαϊδούλη 
Νικόλαου σχετικά με την υλοτομία ενός (1) δένδρου βραχυχίτωνα. Φύονται αρκετά 
δένδρα σε πεζοδρόμιο πλάτους περίπου 60 εκ. σύρριζα στη μάντρα του κτιρίου. Το ένα εξ 
αυτών , ο βραχυχίτωνας έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και ρωγμές στη μάντρα.  Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας αυτού (1 βραχυχίτωνας) λόγω της ζημιάς 
που έχει προκαλέσει και προτείνει όπως η  Τεχνική Υπηρεσία προβεί στην επιδιόρθωση της 
πλακόστρωσης του πεζοδρομίου. 

4. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16 : Αίτηση κ. Καμπιώτη Στεφανίας σχετικά  με την υλοτομία  ενός 
(1) δένδρου  βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδρομίου στην είσοδο του χώρου 
στάθμευσης της νεόκτιστης οικοδομής. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  
υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  
Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας αυτού (1 
βραχυχίτωνας) και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη όπως προβεί στη φύτευση νέου 
αναπτυγμένου δένδρου, με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας για το είδος και τη θέση 
φύτευσης.  

5. ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ :  Φύονται  τρία (3) δένδρα βραχυχίτωνα στη   μια γωνία 
και δύο (2) στην άλλη. Επισκευάστηκαν πρόσφατα τα πεζοδρόμια από τις υπηρεσίες του 
Δήμου,  κόπηκαν ρίζες με αποτέλεσμα ένα δένδρο να ξεριζωθεί και ένα να γέρνει 
επικίνδυνα. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους 
οποίους αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας ενός εξ αυτών (1 βραχυχίτωνας) γιατί έχει 
γείρει επικίνδυνα και προτείνει όπως η αρμόδια υπηρεσία προβεί στη φύτευση δύο νέων 
αναπτυγμένων δένδρων  στη θέση του προς υλοτομία δένδρου και αυτού που ξεριζώθηκε.  

6. ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 8 :  Αίτηση κ.  Σκοπελίτου Ιωάννα σχετικά  με την υλοτομία  ενός (1) 
δένδρου κυπαρισσοκύπαρης που φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,20 περίπου. Συνολικά 
φύονται σε πολύ κοντινή απόσταση άλλα δύο ίδια δένδρα.  Η  επιτροπή αφού εξέτασε το 
θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία του 
δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την έγκριση 
υλοτομίας του δένδρου και προτείνει την αύξηση του χώρου ανάπτυξης των υπολοίπων 
δένδρων.  

7. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 16 : Αίτηση κ.Ταλαμάγκα Παρασκευής σχετικά  με την υλοτομία  ενός 
δένδρου ελιάς που φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,60μ.  περίπου. Με την υπάρχουσα 
διαμορφωμένη κατάσταση  το δένδρο βρίσκεται  στο κέντρο της εισόδου της κατοικίας. Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους 
αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας του δένδρου. 

Γ) Την υλοτομία μέρους των  αιτούμενων προς υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. ΘΕΤΙΔΟΣ 42 ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ :Αίτηση Κ. Νικολετοπούλου Γεωργίας σχετικά  με την 
υλοτομία  τεσσάρων (4) δένδρων  βραχυχίτωνα που φύονται επί των πεζοδρομίων 3 δένδρα 
επί της Θέτιδος και 1 επί της Αίαντος. Επισκευάστηκαν τα πεζοδρόμια από την τις υπηρεσίες 
του Δήμου,  κόπηκαν ρίζες με αποτέλεσμα ένα δένδρο επί της ΑΙΑΝΤΟΣ να ξεριζωθεί κατά 
την κακοκαιρία της 8ης /3/11 και ένα επί της ΘΕΤΙΔΟΣ να γέρνει επικίνδυνα. Έχουν κλαδευτεί 
από την αρμόδια υπηρεσία όλα τα δένδρα. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  
υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  
Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας ενός εξ αυτών (1 
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βραχυχίτωνας) γιατί έχει γείρει επικίνδυνα και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη όπως προβεί στη 
φύτευση δύο νέων αναπτυγμένων δένδρων στη θέση του προς υλοτομία δένδρου και αυτού 
που ξεριζώθηκε., με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας για το είδος και  την μη υλοτομία των 
άλλων δύο δένδρων  (2 βραχυχίτωνες). 

 
2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 110 : Αίτηση κ. Καρπαδάκη Δήμητρα σχετικά  με την υλοτομία  δύο (2) δένδρων 
(1 βραχυχίτωνας και 1 πασχαλιά - μέλια) που φύονται σε πεζοδρόμιο 90 εκ. περίπου. Η  
επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 
υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την 
έγκριση υλοτομίας ενός εξ αυτών (1 βραχυχίτωνας)  και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη όπως 
προβεί στη φύτευση ενός νέου αναπτυγμένου δένδρου στη θέση του προς υλοτομία, με υπόδειξη 
της αρμόδιας υπηρεσίας για το είδος και  την μη υλοτομία του άλλου δένδρου  (πασχαλιάς- 
μέλιας).  
Παρακαλούμε    όπως    αποφασίσετε σχετικά..»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
   ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία), ως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της 
απόφασης. 
Β) Την υλοτομία των δένδρων, ως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. 
Γ) Την υλοτομία μέρους των δένδρων, ως αναλυτικά αναφέρονται 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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