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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 120/2009
                                                          ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου επί της
οδού Μεθοδίου 49

Σήμερα στις 12 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
10298/06-03-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους την  06-03-2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ,
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΞΑΝΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ

Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 24ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης που αφορά Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη
δένδρου επί της οδού Μεθοδίου 49

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 10764/10-03-2009 έγγραφο της
Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 53404/13-11-2008 αίτηση της κ. Κακούτη Σωτηρίας,
κατοίκου Ιλίου, στην οδό Μεθοδίου 49, σχετικά με την υλοτομία ενός (1) δένδρου δάφνης
Απόλλωνος που φύεται στο πεζοδρόμιο της ιδιοκτησίας της επί της οδού Μεθοδίου 49.

Σημειώνουμε ότι η υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία και  διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο
δένδρο δάφνης φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μεθοδίου 49, ανάμεσα από δύο υδρορροές και ο
κορμός του δένδρου είναι ασφυκτικά κλεισμένος με τσιμέντο χωρίς καθόλου χώμα. Το δένδρο στη
θέση που βρίσκεται και με τις επεμβάσεις που έχει δεχθεί δεν μπορεί να αναπτυχθεί.

Προτείνουμε, με βάση τα αναφερόμενα, την υλοτομία του συγκεκριμένου δένδρου και
συγχρόνως την φύτευση (κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας για το είδος και τη θέση φύτευσης) δύο
(2) νέων δένδρων μικρότερης ανάπτυξης στο πεζοδρόμιο της οδού Μεθοδίου 49.

Σημειώνεται ότι η διαπαραταξιακή επιτροπή, που έχει ορισθεί με την 22/2009 Α.Δ.Σ. και
συνεδρίασε την 26-02-2009, συμφωνεί κατά πλειοψηφία με την παραπάνω πρόταση της Υπηρεσίας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντάβος Δημήτριος, μέλος της  διαπαραταξιακής επιτροπής στην
παραπάνω συνεδρίαση δεν πήρε θέση στα θέματα συζήτησης της επιτροπής και τοποθετήθηκε
συνολικά εκφράζοντας την άποψη : ότι για να αιτηθεί κάποιος Δημότης την υλοτομία ενός δένδρου
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η φύτευση από τον ίδιο 10 δένδρων σε σημεία του Δήμου όπως στο
πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» ή στον Προφήτη Ηλία και αν αποφασιστεί αυτό το μέτρο αναλαμβάνει ο
ίδιος ο κος Ντάβος την επιτήρηση της εφαρμογής του.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

                                                        ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υλοτομία του συγκεκριμένου δένδρου που φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού

Μεθοδίου 49,  και συγχρόνως την φύτευση (κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας για το είδος και τη
θέση φύτευσης) δύο (2) νέων δένδρων μικρότερης ανάπτυξης στο πεζοδρόμιο της οδού Μεθοδίου
49 ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Ο Δ.Σ. κ. Ντάβος Δημήτριος, έδωσε αρνητική ψήφο

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


