
 
  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 59789/07-12-2011 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης  344/2011                                                     ΘΕΜΑ 

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

Σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57890/25-11-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό 
στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  25-11-2011      

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 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 
υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου. 
 Αφού θέτει υποψιν του Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 58204/29-11-2011 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     21η 
/11/11 (απουσίαζε ο κ. Αϊβαλιώτης Νικόλαος), εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την ή 
μη υλοτομία δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου (κυρίως πεζοδρόμια)  και  εισηγείται 
ομόφωνα προς το Δημοτικό συμβούλιο τα εξής: 
Α) Τη διατήρηση των δένδρων ( μη υλοτομία) στις περιπτώσεις : 

1. ΑΙΑΝΤΟΣ 8.  Αίτηση κ.  Τσιμογιάννη Δέσποινας σχετικά  με την υλοτομία  ενός (1) 
δένδρου λιγούστρου που φύεται στον πεζόδρομο . 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) του δένδρου και προτείνει όπως η  αρμόδια Τεχνική  υπηρεσία προβεί στην 
ανακατασκευή του παλιού, τσιμέντινου πεζοδρομίου. Η Γεωτεχνική υπηρεσία προέβη στο 
κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης. 

2. ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 44: Αίτηση κ. Μακρύνα Άννας σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου  βραχυχίτωνα, πολύ αναπτυγμένου, που φύεται στο πεζοδρόμιο.. 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 την επισκευή της  
πλακόστρωσης  του πεζοδρομίου η οποία έχει υποστεί ζημιές από την ανάπτυξη του 
δένδρου από  την Τεχνική Υπηρεσία,  με παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης..  

3. ΣΟΛΩΜΟΥ 11 : Αίτηση κ.  Μουλά Διονυσίας σχετικά με την υλοτομία ενός  (1) δένδρου 
μουριάς μεγάλου μεγέθους, που φύεται στο πεζοδρόμιο . 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, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα.   

4. ΚΑΛΧΟΥ 108 ΚΑΙ ΛΑΕΡΤΟΥ :Αίτηση κ.  Νικολαϊδου Χρυσάνθης , σχετικά με την 
υλοτομία  δύο (2) δένδρων  ελιάς, που φύονται στο πεζοδρόμιο της οδού ΛΑΕΡΤΟΥ 35. 
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 την επισκευή της 
πλακόστρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία με παράλληλη αύξηση  του χώρου ανάπτυξης 
αυτών. 

5. ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 36 : Αίτηση κ.  Νικολακοπούλου Άννας, σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου μέλιας  που φύεται στο πεζοδρόμιο..  Το συγκεκριμένο δένδρο δεν δημιουργεί 
κάποιο πρόβλημα .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 τη 
φύτευση από την αρμόδια υπηρεσία κατάλληλων δένδρων στις κενές θέσεις του 
πεζοδρομίου. 

6. ΑΓ.  ΜΑΥΡΑΣ 6  : Αίτηση κ.  Αντωνίου Δήμητρας σχετικά με την υλοτομία  ενός (1) 
δένδρου βραχυχίτωνα που φύεται στο πεζοδρόμιο. Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την υλοτομία του δένδρου, 
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εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη διατήρηση (μη 
υλοτομία) αυτού  και προτείνει όπως η  αρμόδια υπηρεσία προβεί στο κατάλληλο κλάδεμα 
μείωσης του ύψους του δένδρου. 

 
Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (ΕΠΙ) :  Αίτηση κ.  Σχίζα Χριστίτσας σχετικά με την 
υλοτομία ενός (1) δένδρου ελιάς που φύεται  στο πεζοδρόμιο της ιδιοκτησίας της, επί της 
Ιθάκης.  Η ελιά  φύεται σε στενό πεζοδρόμιο και ακριβώς κάτω από την βεράντα του 1ου 
ορόφου. Το κλάδεμα δεν λύνει 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 την έγκριση υλοτομίας 
αυτού ( 1 ελιά ).  

2. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 60 :  Αίτηση κ.  Κουφάκη Σπύρου ,σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου  φοίνικα μεγάλης ανάπτυξης, το οποίο αναπτυσσόμενο έχει προκαλέσει ζημιά 
στην περίφραξη της ιδιοκτησίας του, έχει καταστρέψει το  καταλαμβάνοντας με το ριζικό 
του σύστημα και τον κορμό όλο το πλάτος και επίσης έχει προκαλέσει ζημιά στην 
άσφαλτο. 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 φοίνικας)  λόγω της ζημιάς που 
έχει προκαλέσει.  

3. ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ 85 : Αίτηση κ. Ταγκαλάκη Ευαγγελίας σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου νεραντζιάς.  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 νεραντζιά). 

 
Γ) Την υλοτομία μέρους των  αιτούμενων προς υλοτομία δένδρων στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. ΕΚΑΒΗΣ 35 : Αίτηση κ. Κρητικού Μαρίας σχετικά  με την υλοτομία τεσσάρων(4)  
δένδρων  κυπαρισσιού γλαυκί (cupressus arizonika) που φύονται  σε πολύ στενό 
πεζοδρόμιο,  πλάτους μικρότερου του 1μ.            και σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 1μ.   
Ανακασκευάστηκε το πεζοδρόμιο από πρόσφατα από τους  ιδιοκτήτες.  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 δύο  εξ αυτών (2  κυπαρίσσια γλαυκί )  των ενδιάμεσων, προκειμένου να δοθεί 
χώρος  καλύτερης ανάπτυξης των δένδρων που απομένουν  και  την μη υλοτομία των άλλων 
δύο δένδρων  κυπαρισσιού  και το απαραίτητο κλάδεμα διαμόρφωσης κόμης από την 
Γεωτεχνική Υπηρεσία. 
2. ΑΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 38 (ΕΠΙ) : Αιτήσεις α) κ. Καλλεγιά Ανδριάνα και β) κ. 

Καλλεγιά Θεοδώρα σχετικά  με την υλοτομία  δύο (2) δένδρων βραχυχίτωνα που            
φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πολυτέκνων 38. 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)  το οποίο δημιουργεί  πρόβλημα στην ύδρευση των 
κατοικιών και την υποχρέωση των ιδιοκτητών όπως προβούν 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  βραχυχίτωνα. 

3. ΠΙΕΡΙΑΣ 38 : Αίτηση κ. Βούλγαρη Χρήστου σχετικά  με την υλοτομία τεσσάρων(5)       
δένδρων  (2 πεύκα, 2 leyladii και 1 γρεβιλλέα) που φύονται  σε στενό πεζοδρόμιο, 
πλάτους 1,2μ. και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το πεζοδρόμιο έχει καταστραφεί από 
την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δένδρων και τον  ελλιπή χώρο ανάπτυξης ( 
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μικρή απόσταση φύτευσης).  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  πεύκο )  το οποίο εκτός  των άλλων είναι φυτεμένο σύρριζα στην κολώνα της ΔΕΗ, έχει 
υποστεί από συνεργείο της ΔΕΗ αυστηρό κλάδεμα λόγω επαφής με καλώδια υψηλής 
τάσης,  και επιπλέον έχει προκαλέσει ζημιά στην πόρτα εισόδου της κατοικίας του 
αιτούντος  και  την μη υλοτομία των άλλων 4 δένδρων. Εισηγείται επίσης την       
ανακατασκευή του πεζοδρομίου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας με      
παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων 

   Παρακαλούμε    όπως    αποφασίσετε σχετικά.» 
  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
 

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

7. ΑΙΑΝΤΟΣ 8.  Αίτηση κ.  Τσιμογιάννη Δέσποινας σχετικά  με την υλοτομία  ενός (1) 
δένδρου λιγούστρου που φύεται στον πεζόδρομο . 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) του δένδρου και προτείνει όπως η  αρμόδια Τεχνική  υπηρεσία προβεί στην 
ανακατασκευή του παλιού, τσιμέντινου πεζοδρομίου. Η Γεωτεχνική υπηρεσία προέβη στο 
κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της κόμης. 

8. ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 44: Αίτηση κ. Μακρύνα Άννας σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου  βραχυχίτωνα, πολύ αναπτυγμένου, που φύεται στο πεζοδρόμιο.. 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 την επισκευή της  
πλακόστρωσης  του πεζοδρομίου η οποία έχει υποστεί ζημιές από την ανάπτυξη του 
δένδρου από  την Τεχνική Υπηρεσία,  με παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης..  

9. ΣΟΛΩΜΟΥ 11 : Αίτηση κ.  Μουλά Διονυσίας σχετικά με την υλοτομία ενός  (1) δένδρου 
μουριάς μεγάλου μεγέθους, που φύεται στο πεζοδρόμιο . 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, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα.   

10. ΚΑΛΧΟΥ 108 ΚΑΙ ΛΑΕΡΤΟΥ :Αίτηση κ.  Νικολαϊδου Χρυσάνθης , σχετικά με την 
υλοτομία  δύο (2) δένδρων  ελιάς, που φύονται στο πεζοδρόμιο της οδού ΛΑΕΡΤΟΥ 35. 
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 την επισκευή της 
πλακόστρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία με παράλληλη αύξηση  του χώρου ανάπτυξης 
αυτών. 

11. ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 36 : Αίτηση κ.  Νικολακοπούλου Άννας, σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου μέλιας  που φύεται στο πεζοδρόμιο..  Το συγκεκριμένο δένδρο δεν δημιουργεί 
κάποιο πρόβλημα .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 τη 
φύτευση από την αρμόδια υπηρεσία κατάλληλων δένδρων στις κενές θέσεις του 
πεζοδρομίου. 
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12. ΑΓ.  ΜΑΥΡΑΣ 6  : Αίτηση κ.  Αντωνίου Δήμητρας σχετικά με την υλοτομία  ενός (1) 
δένδρου βραχυχίτωνα που φύεται στο πεζοδρόμιο. 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  αρμόδια υπηρεσία προβεί στο κατάλληλο κλάδεμα 
μείωσης του ύψους του δένδρου. 

 
Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

4. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (ΕΠΙ) :  Αίτηση κ.  Σχίζα Χριστίτσας σχετικά με την 
υλοτομία ενός (1) δένδρου ελιάς που φύεται  στο πεζοδρόμιο της ιδιοκτησίας της, επί της 
Ιθάκης.  Η ελιά  φύεται σε στενό πεζοδρόμιο και ακριβώς κάτω από την βεράντα του 1ου 
ορόφου. Το κλάδεμα δεν λύνει 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 την έγκριση υλοτομίας 
αυτού ( 1 ελιά ).  

5. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 60 :  Αίτηση κ.  Κουφάκη Σπύρου ,σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου  φοίνικα μεγάλης ανάπτυξης, το οποίο αναπτυσσόμενο έχει προκαλέσει ζημιά 
στην περίφραξη της ιδιοκτησίας του, έχει καταστρέψει το  καταλαμβάνοντας με το ριζικό 
του σύστημα και τον κορμό όλο το πλάτος και επίσης έχει προκαλέσει ζημιά στην 
άσφαλτο. 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 φοίνικας)  λόγω της ζημιάς που 
έχει προκαλέσει.  

6. ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ 85 : Αίτηση κ. Ταγκαλάκη Ευαγγελίας σχετικά με την υλοτομία ενός (1) 
δένδρου νεραντζιάς.  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 νεραντζιά). 

 
Γ) Την υλοτομία μέρους των  αιτούμενων προς υλοτομία δένδρων στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. ΕΚΑΒΗΣ 35 : Αίτηση κ. Κρητικού Μαρίας σχετικά  με την υλοτομία τεσσάρων(4)  
δένδρων  κυπαρισσιού γλαυκί (cupressus arizonika) που φύονται  σε πολύ στενό 
πεζοδρόμιο,  πλάτους μικρότερου του 1μ.            και σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 1μ.   
Ανακασκευάστηκε το πεζοδρόμιο από πρόσφατα από τους  ιδιοκτήτες.  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 δύο  εξ αυτών (2  κυπαρίσσια γλαυκί )  των ενδιάμεσων, προκειμένου να δοθεί 
χώρος  καλύτερης ανάπτυξης των δένδρων που απομένουν  και  την μη υλοτομία των άλλων 
δύο δένδρων  κυπαρισσιού  και το απαραίτητο κλάδεμα διαμόρφωσης κόμης από την 
Γεωτεχνική Υπηρεσία. 
2. ΑΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 38 (ΕΠΙ) : Αιτήσεις α) κ. Καλλεγιά Ανδριάνα και β) κ. 

Καλλεγιά Θεοδώρα σχετικά  με την υλοτομία  δύο (2) δένδρων βραχυχίτωνα που            
φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πολυτέκνων 38. 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)  το οποίο δημιουργεί  πρόβλημα στην ύδρευση των 
κατοικιών και την υποχρέωση των ιδιοκτητών όπως προβούν 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  βραχυχίτωνα. 
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3. ΠΙΕΡΙΑΣ 38 : Αίτηση κ. Βούλγαρη Χρήστου σχετικά  με την υλοτομία τεσσάρων(5)       
δένδρων  (2 πεύκα, 2 leyladii και 1 γρεβιλλέα) που φύονται  σε στενό πεζοδρόμιο, πλάτους 1,2μ. 
και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το πεζοδρόμιο έχει καταστραφεί από την ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος των δένδρων και τον  ελλιπή χώρο ανάπτυξης ( μικρή απόσταση φύτευσης).  
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  πεύκο )  το οποίο εκτός  των άλλων είναι φυτεμένο 
σύρριζα στην κολώνα της ΔΕΗ, έχει υποστεί από συνεργείο της ΔΕΗ αυστηρό κλάδεμα λόγω 
επαφής με καλώδια υψηλής τάσης,  και επιπλέον έχει προκαλέσει ζημιά στην πόρτα εισόδου της 
κατοικίας του αιτούντος  και  την μη υλοτομία των άλλων 4 δένδρων. Εισηγείται επίσης την       
ανακατασκευή του πεζοδρομίου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας με      παράλληλη 
αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων 
 
 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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