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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28783/13-06-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 161/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 
σημεία του Δήμου 
 

Σήμερα στις 7 Ιουνίου 2012 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. 26536/01-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  01-06-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

               
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.  
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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 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 
υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 24465/23-05-2012 σχετικό έγγραφο της 
Γεωτεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 Η διαπαραταξιακή επιτροπή,  που ορίστηκε  με την 67/2012 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται 
προς το Δ.Σ.  την υλοτομία ή μη δένδρων για το έτος 2012,   απαρτίζεται από τους Δ.  Σ.  κ.κ.  
Αλεξόπουλο Βασίλειο, Κόχυλα Καλλιόπη, Κακούρη Αντώνιο, Αϊβαλιώτη Νίκο και τη μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου κα Κοντοπάνου Γεωργία.  
 Η επιτροπή  συνεδρίασε την  17η/05/12 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του  Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος.  
Παρόντες: κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Βασίλειος, 2) Κόχυλα Καλλιόπη, 3) Κακούρης Αντώνιο και 4) 
Κοντοπάνου Γεωργία.   
Απών: Αϊβαλιώτης  Νίκος. 
 Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την ή μη υλοτομία 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) στην περίπτωση : 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 9 (ΕΠΙ) ΚΑΙ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 18823/24-4-12 αίτηση 3 εκ των 4 ιδιοκτητών της πολυκατοικίας 
(Σμπούνιας Γεώργιος – Κατωπόδης Απόστολος – Γκουντούμας Γεώργιος – και υπογραφές από 
γείτονες). 
      Είναι η τρίτη αίτηση που υποβάλλεται για τους ιδίους λόγους. Όμοια  αίτηση είχε  υποβληθεί 
και εισαχθεί σαν θέμα στο Δ.Σ. τον 4ο/2007και είχε απορριφθεί. 
      Για δεύτερη φορά  απορρίφθηκε η αίτηση με την 152/14–04 –11 Α. Δ.Σ. 
           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) των δένδρων και προτείνει όπως η  αρμόδια υπηρεσία 
προβεί άμεσα στην ανακατασκευή του πεζοδρομίου από την Τ. Υ. ( η πλακόστρωση του οποίου 
είναι κατεστραμμένη) με παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων και επιδιόρθωση 
του οδηγού κύλισης της εισόδου στο χώρο στάθμευσης. 
 
Β) Την υλοτομία μέρους των  αιτούμενων προς υλοτομία δένδρων στις   παρακάτω περιπτώσεις: 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ: 

Για την υλοποίηση του έργου « Ανάπλαση – Δημιουργία ποδηλατόδρομου και διασφάλιση 
προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών ( Τμήμα από Ιδομενέως έως Αγ. Νικολάου) κατατέθηκε η 
υπ΄αριθμ, 22393/14-05-12 αίτηση από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  - φορέα υλοποίησης του 
έργου. Η αίτηση αναφέρεται στην υλοτομία  13 δένδρων  (6 ελιές , 3 αϊλανθοι,  1 μέλια, 1 γαζία , 1 
συκιά , 1 πεύκο). 
ΑΝΟΔΟΣ (προς ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

· 2 ελιές, στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Έκτορος και Θερσίτου 
· 2 ελιές, στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Θερσίτου και Ιφιγενείας 
· 1 αϊλανθος και 1 μέλια, στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Ανδρομάχης και 
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Αφροδίτης 
· 2 αϊλανθοι στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Μενελάου 

 
           ΚΑΘΟΔΟΣ (προς ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ) 

· 2 ελιές, στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Μυλοποτάμου  και Γιαλοψού 
· 1 συκιά, στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Γριμπόβου  και Ελαιών 
· 1 πεύκο και 1 γαζία, στη ΘΗΒΩΝ μεταξύ των οδών Ελαιών και Ιεράπετρας 
· 1 φοίνικας, στη ΘΗΒΩΝ στο ύψος της οδού Σοφούλη 

Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα,  λαμβάνοντας  υπόψη  την αναγκαιότητα υλοποίησης 
του έργου και το γεγονός  της φύτευσης σύμφωνα με τη μελέτη 166 νέων αναπτυγμένων  δένδρων 
εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υλοτομίας  7 εξ 
αυτών (3 αϊλανθοι,  1 μέλια, 1 γαζία, 1 συκιά, 1 πεύκο). Όσο αφορά τα 6 δένδρα  ελιάς να γίνουν 
οι απαραίτητες ενέργειες  από τη Γ. Υ. για τη μεταφύτευσή τους σε άλλο μέρος που θα υποδειχθεί.  

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), ως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της 
απόφασης. 
Β) 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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