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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 13649/19-03-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 7ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 100/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη δένδρων σε διάφορα 

σηµεία του ∆ήµου 

 

Σήµερα στις 14 Μαρτίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 12276/08-03-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  08-03-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
∆.Σ.,  ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΕΒ-ΑΞ4



 2 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

   
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 19

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για υλοτοµία ή 

µη δένδρων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου. 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 10796/01-03-2013 έγγραφο της 

Γεωτεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Η διαπαραταξιακή επιτροπή,  που ορίστηκε  µε την 30/2013 Α.∆.Σ. για να εισηγείται προς 
το ∆.Σ. την υλοτοµία ή µη δένδρων για το έτος 2013,  απαρτίζεται από τους ∆. Σ. κ.κ. 
Χαραλαµπόπουλο Ιωάννη, Κόχυλα Καλλιόπη,  Κακούρη ∆ιονύσιο,  Αϊβαλιώτη Νίκο και τη µόνιµη 
υπάλληλο του ∆ήµου κα Γαλάνη Ευαγγελία.  
  Η επιτροπή  συνεδρίασε την  27η/02/13 και ώρα 13.30 στην αίθουσα του  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος.  
Παρόντες: κ.κ. 1) Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης, 2) Κόχυλα Καλλιόπη, 3) Κακούρης Αντώνιος και  4) 
Γαλάνη Ευαγγελία.   
Απών: Αϊβαλιώτης  Νίκος. 
 Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήµατα σχετικά µε την ή µη υλοτοµία δένδρων σε διάφορα 
σηµεία του ∆ήµου (πεζοδρόµια – κοινόχρηστοι χώροι)  και  εισηγείται οµόφωνα προς το ∆ηµοτικό 
συµβούλιο τα εξής: 
Α) Τη διατήρηση των δένδρων ( µη υλοτοµία) στις  περιπτώσεις: 

1. ∆ΑΝΑΩΝ 28 

       Σχετική η υπ’ αρίθµ. 4796/30-1-13 αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Στέφανου, µε την οποία 
αιτείται  την υλοτοµία-αντικατάσταση ενός δένδρου βραχυχίτωνα το  οποίο φύεται σε πεζοδρόµιο 
πλάτους 1,5 m.. Η θέση φύτευσης του δένδρου  είναι µικρή. και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν 
ανασηκωθεί ελαφρώς 
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) του δένδρου και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί 
άµεσα στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου (η πλακόστρωση του οποίου είναι ελαφρώς 
κατεστραµµένη) µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης του δένδρου και όπως η  αρµόδια 
υπηρεσία (Γεωτεχνική) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του.       
2. 1

ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

Σχετική η υπ’ αρίθµ.1074/9-1-13 αίτηση του ∆/ντή του σχολείου κ. Μαραγκού Χρήστου, µε την 
οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δέντρου πεύκου που βρίσκεται στην αυλή του σχολείου και έχει 
κλίση περίπου 45 ο - 60ο.   
Το εν λόγω πεύκο βρίσκεται εντός της αυλής του σχολείου αλλά µε τη µεγάλη κλίση που έχει η 
κόµη του βγαίνει εξ΄ολοκλήρου στην οδό Πριάµου  και ακουµπά και στα καλώδια του τρόλλευ. 
Αποτελεί κίνδυνο τόσο  για τους µαθητές  όσο και για τους διερχόµενους πεζούς και οδηγούς. 
 Σας ενηµερώνουµε ότι η έγκριση υλοτοµίας δέντρων που βρίσκονται εντός ιδιωτικού χώρου, µέσα 
από την ρυµοτοµική γραµµή δεν είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου Ιλίου.  
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 αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) του δένδρου και το κλάδεµα της κόµης του δένδρου που βγαίνει εκτός 
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του σχολείου.   
3. 1

ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

Σχετική η υπ’ αρίθµ.3618/23-1-13 αίτηση του ∆/ντή του σχολείου κ. Μαραγκού Χρήστου, µε την 
οποία αιτείται την υλοτοµία τριών δένδρων πεύκων που βρίσκονται στην αυλή του σχολείου και 
έχουν κλίση περίπου 45 ο - 60ο  
Τα πεύκα αυτά  βρίσκονται στην αυλή του σχολείου, έχουν κλίση  περίπου 45 ο - 60ο αλλά δεν 
φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα ευστάθειάς τους µε τις δεδοµένες συνθήκες.  
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) των  δένδρων και όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Γεωτεχνική) προβεί στο 
κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης των δένδρων.  
4. ΜΕΘΟ∆ΙΟΥ  18 &  ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 62824/18-12-12 αίτηση του κ. Παπαναγιώτη Γεώργιου, µε την οποία αιτείται 
την υλοτοµία-αντικατάσταση 3 δένδρων πεύκων που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, λόγω 
προβλήµατος υγείας. 
Τα συγκεκριµένα δένδρα αφενός µεν βρίσκονται σε  µεγάλη απόσταση  από το σπίτι του αιτούντα, 
αφετέρου  του ζητήθηκε να προσκοµίσει κάποια βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο που να 
πιστοποιεί το πρόβληµα υγείας του, την οποία και δεν έφερε στην Υπηρεσία.  
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) των δένδρων  
5. ΘΕΤΙ∆ΟΣ 32 

 Σχετική η υπ’ αρίθµ 274/3-1-13 αίτηση του κ. Σταθόπουλου Λυµπέρη, µε την οποία αιτείται την 
υλοτοµία-αντικατάσταση 2 δένδρων Ακακίας Κων/πόλεως λόγω προβλήµατος ευστάθειάς τους. 
Τα συγκεκριµένα  δέντρα φύονται  σε πεζοδρόµιο πλάτους 1,5 m περίπου, οι θέσεις φύτευσης των  
δέντρων  είναι µικρές. και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί ελαφρώς. ∆εν φαίνονται 
όµως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα ευστάθειας  µε τις δεδοµένες συνθήκες. 
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) των δένδρων και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ. Υ. ) προβεί 
άµεσα στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου (η πλακόστρωση του οποίου είναι ελαφρώς 
κατεστραµµένη) µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων 
6. ΠΩΓΩΝΑΤΟΥ 20 

Σχετική η  υπ’ αρίθµ 6235/6-2-13 αίτηση της  κ. Καβαλάρη Πηνελόπης µε την οποία αιτείται την  
υλοτοµία-αντικατάσταση 3 δένδρων βραχυχίτωνα λόγω πρόκλησης ζηµιών στο πεζοδρόµιο. 
Τα συγκεκριµένα δέντρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 2,30 µ., οι θέσεις φύτευσης των  
δέντρων  είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί  αρκετά. Το ίδιο 
φαινόµενο παρουσιάζεται κατά µήκος της οδού Πωγωνάτου στα πεζοδρόµια που φύονται 
βραχυχίτωνες. 
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) των δένδρων και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ. Υ.) προβεί 
άµεσα στην ανακατασκευή των πεζοδροµίων  (η πλακόστρωση των οποίων είναι πολύ 
κατεστραµµένη) µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων 
7. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΛΙΟΥ 

 Σχετική η  υπ’ αρίθµ 7246/12-2-13 αίτηση  του Αντιπροέδρου του ∆Η.ΚΕ.ΠΑ κ. Φεγγερού 
Βασίλη, µε την οποία αιτείται την  υλοτοµία – αντικατάσταση δέντρων λεύκας, στο ∆ηµοτικό 
Στάδιο Ιλίου, λόγω δηµιουργίας µυκήτων στον τάπητα και πιθανότητας πρόκλησης ατυχηµάτων 
από ακραία καιρικά φαινόµενα, λόγω του µεγάλου µεγέθους τους. 
Τα συγκεκριµένα δέντρα  (19 λεύκες),  φύονται περιµετρικά του ∆ηµοτικού Σταδίου Ιλίου. Σε 
περιπτώσεις όπου συσσωρεύονται πολλά φύλλα και φυτά στο χώµα και σαπίζουν ενδέχεται να 
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εµφανίζονται µύκητες, όταν η µέση θερµοκρασία είναι 18-28o C  και έχουν συχνά ενοχοποιηθεί για 
την πρόκληση παθήσεων σε ανθρώπους και ζώα (π.χ. δερµατόφυτα, Aspergillus, Cladosporium 
herbarum). Αρκετοί µύκητες παράγουν προϊόντα τα οποία συχνά είναι τοξικά. Εκτιµάται ότι κάθε 
µύκητας στον οποίο εκτίθεται ο άνθρωπος µπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση και στη 
συνέχεια νόσο.  
Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) των  δένδρων και ως άµεσα µέτρα αντιµετώπισης  την καθαριότητα του 
χώρου µε το συχνό µάζεµα των φύλλων  καθώς και το κλάδεµα των δένδρων. 
Β) Την υλοτοµία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1.ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ 10 

Σχετική η  υπ’ αρίθµ 6209/6-2-13 αίτηση  του κ. Μάρκου Προκόπιου, µε την οποία αιτείται την  
υλοτοµία ενός δένδρου – ζιζανίου αίλανθου λόγω πρόκλησης ζηµιών στο πεζοδρόµιο. 
Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται στην ίδια θέση φύτευσης µε µία λεµονιά. Έχει προκαλέσει µία 
µικρή βλάβη στις πλάκες του πεζοδροµίου. Ο αίλανθος θεωρείται ζιζάνιο, το οποίο αναπτύσσεται 
ανεξέλεγκτα και χωροκατακτητικό  είδος και οι ρίζες του µπορούν να σπάσουν σωλήνες κι άλλες 
υπόγειες κατασκευές που τυχόν βρίσκονται κοντά. Συγχρόνως αναστέλλει ακόµα την ανάπτυξη των 
διπλανών φυτών εκκρίνοντας την αλληλοπαθητική ουσία αειλανθόνη, η οποία παρουσιάζει τη 
µεγαλύτερη συγκέντρωση στο φλοιό και στις ρίζες.  
Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την 
έγκριση υλοτοµίας αυτού. 
2. ∆ΟΛΙΑΝΩΝ 63 

 Σχετική η υπ’ αρίθµ 61445/10-12-12 αίτηση της κ. Φεσατίδη Σοφίας, µε την οποία αιτείται την 
υλοτοµία ενός δέντρου λέιλαντ (CUPRESSOCYPARIS LEYLADII) λόγω επικινδυνότητας. 
Το συγκεκριµένο  δέντρο – λέιλαντ, φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 1µ.  δεν έχει 
προκαλέσει ζηµιές έχει µειωθεί το βάρος του δέντρου µε κλάδεµα από την Υπηρεσία µας έχει  
όµως µεγάλη κλίση, 
Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την 
έγκριση υλοτοµίας αυτού. 
Η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή προτείνει σε κάθε περίπτωση   έγκρισης υλοτοµίας δένδρων την 
υποχρέωση του αιτούντος  να φυτέψει 2 νέα δένδρα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Γεωτεχνικής 
Υπηρεσίας.    
Γ) Την υλοτοµία µέρους των  αιτούµενων προς υλοτοµία δένδρων στις   παρακάτω 

περιπτώσεις: 

1. Πριάµου 77 και Βρυσηίδος 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 5680/5-2-13 αίτηση του κ. Πούλου Λουκά,  µε την οποία αιτείται την  
υλοτοµία 2 δέντρων,  µιας ελιάς και ενός βραχυχίτωνα λόγω ανέγερσης οικοδοµής. 
Τα συγκεκριµένα δέντρα (βάση του εγκεκριµένου σχεδίου που κατέθεσε στην Υπηρεσία µας, δεν 
ήταν αποτυπωµένα), βρίσκονται επί της οδού Βρυσηίδος, η µεν ελιά µπροστά στην είσοδο του 
χώρου στάθµευσης της υπό ανέγερση οικοδοµής, ο δε  βραχιχίτωνας µπροστά στην είσοδο  του  
καταστήµατος. Ο λάκκος φύτευσης της ελιάς  έχει πλάτος  περίπου 1,70µ, ενώ η είσοδος του χώρου 
στάθµευσης έχει πλάτος 2,50 µ. 
 Ο βραχυχίτωνας δεν ενοχλεί ιδιαίτερα την  πιθανή είσοδο  του  καταστήµατος, η οποία ως εκ 
τούτου µπορεί να µεταφερθεί και από άλλη πλευρά του καταστήµατος επί της οδού Πριάµου. 
Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτούνται 
την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την 
έγκριση υλοτοµίας ενός εξ αυτών (1 ελιά)  που εµποδίζει την είσοδο στο χώρο στάθµευσης και τη 
µη υλοτοµία του άλλου  δένδρου  (1 βραχυχίτωνας). 
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Παρακαλούµε    όπως    αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  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 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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