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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 57451/22-10-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 21
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 335/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την υλοτοµία ή µη δένδρων σε 

διάφορα σηµεία του ∆ήµου 

 

Σήµερα στις 17 Οκτωβρίου 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. 55275/11-10-2013 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  11-10-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
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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 25
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την 

υλοτοµία ή µη δένδρων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 54767/10-10-2013 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Περιβάλλοντος 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  04/10/13 και ώρα 12.00  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. Νέστορος  38 

Σχετική η υπ’ αρίθµ. 49935/19-9-13 αίτηση της κ. Ράµπια Άννας  µε την οποία αιτείται  την 

υλοτοµία ενός δέντρου νεραντζιάς το  οποίο βρίσκεται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 1 m. Το  

συγκεκριµένο δέντρο βρίσκεται δίπλα σε ρολόι της ΕΥ∆ΑΠ χωρίς να του έχει προκαλέσει εµφανής 

ζηµιά και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί ελαφρώς.  

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτείται 

την υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) του  δένδρου, την µεταφορά σε άλλη θέση του ρολογιού της ΕΥ∆ΑΠ 

και προτείνει επίσης όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί άµεσα στην ανακατασκευή του 

πεζοδροµίου 

2.Θέτιδος 90 

Σχετική η υπ’ αρίθµ.50194/20-09-13 αίτηση του κ. Αργυρόπουλου Ανδρέα, µε την οποία αιτείται 

την υλοτοµία δύο δέντρων µουριάς που βρίσκονται έµπροσθεν της οικίας του,  λόγω πρόκλησης 

ζηµιών στο πεζοδρόµιο και καταστροφής υδρορροών και αποχέτευσης. 

Τα συγκεκριµένα  δέντρα φύονται  σε πεζοδρόµιο πλάτους 1,20 m περίπου, οι θέσεις φύτευσης των 

 δέντρων  είναι µικρές  και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί ελαφρώς.  

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτείται 

την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) των  δένδρων. 

Προτείνει όπως η αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί  στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου και στην  

αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων. 

3. Πωγωνάτου 20 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 49922/19-9-13 αίτηση του κ. Κωστούλα Παναγιώτη µε την οποία αιτείται την 

υλοτοµία ενός βραχυχίτωνα λόγω πρόκλησης ζηµιών στο πεζοδρόµιο  και στο σπίτι του. 

Το συγκεκριµένο δέντρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 2 µ, η θέση φύτευσης του  

δέντρου  είναι µικρή και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί  αρκετά. Το ίδιο φαινόµενο 
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παρουσιάζεται κατά µήκος της οδού Πωγωνάτου στα πεζοδρόµια που φύονται βραχυχίτωνες. Το 

ίδιο αίτηµα είχε υποβληθεί και τον 2/13 και είχε απορριφθεί. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτείται 

την υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) του  δένδρου. 

Προτείνει  όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί άµεσα στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου 

και στην  αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων. 

4. Καρπενησίου 14 

 Σχετική η υπ’ αρίθµ 47702/10-09-13 αίτηση της κ. Ζέρβα ∆ήµητρας,  µε την οποία αιτείται την 

υλοτοµία  δύο δέντρων ακακίας που βρίσκονται έµπροσθεν της οικίας της, λόγω πρόκλησης ζηµιών 

στη µάντρα του σπιτιού της. 

Τα δέντρα φύονται σε πεζοδρόµιο τσιµεντένιο, πλάτους περίπου 1µ, οι θέσεις φύτευσης είναι 

µικρές και δεν φαίνεται να έχουν προκαλέσει ζηµιές στη µάντρα της οικίας της. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτείται 

την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) των  δένδρων. 

Προτείνει  όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί  στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου και στην 

 αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων. 

5. Ιπποδαµείας 41 και Ιδοµενέως 12 

Σχετική  η υπ’ αρίθµ 48039/11-09-13 αίτηση της κ. Παππά Ελένης  µε την οποία αιτείται την 

υλοτοµία δύο δένδρων βραχυχίτωνα, επί της οδού Ιδοµενέως 12, λόγω πρόκλησης ζηµιών στο 

πεζοδρόµιο, στη µάντρα του σπιτιού της και λόγω δυσκολίας στην κίνηση των γονιών της που 

έχουν κινητικά προβλήµατα. Η κύρια είσοδος της πολυκατοικίας είναι επί της οδού Ιπποδαµείας. 

Τα δένδρα φύονται σε τσιµεντένιο πεζοδρόµιο πλάτους 1,10µ περίπου, οι θέσεις φύτευσης είναι 

µικρές, το πεζοδρόµιο έχει παραµορφωθεί. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτείται 

την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) των  δένδρων. 

Προτείνει  όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί άµεσα στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου 

και στην  αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων . 

6.Καλυψούς 8 και Ανδροµάχης 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 40339/30-07-13 αίτηση της κ. Σιδέρη Ευγενίας, µε την οποία αιτείται την 

υλοτοµία δύο δένδρων βραχυχίτωνα λόγω πρόκλησης ζηµιών στις πλάκες του πεζοδροµίου και 

επειδή τα φύλλα  βουλώνουν τις σχάρες µε αποτέλεσµα την συνεχή συσσώρευση υδάτων στη 

γκαραζόπορτα τους. 

Τα δέντρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1,20µ περίπου και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν 

ανασηκωθεί ελαφρώς. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους   οποίους αιτείται 

την υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) των  δένδρων. 

Προτείνει  όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί άµεσα στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου 

και στην  αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων . 

7. Αγ Φανουρίου 84 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 34959/02-07-13 αίτηση του κ. Φώτογλου Ανδρέα, µε τη οποία αιτείται την 

υλοτοµία ενός δένδρου βραχυχίτωνα έµπροσθεν του καταστήµατός του λόγω πρόκλησης ζηµιών 

στις πλάκες του πεζοδροµίου και λόγω πρόκλησης ζηµιών στο πάτωµα του καταστήµατός του µε 

αποτέλεσµα να σφηνώνει η πόρτα εισόδου. 

Το συγκεκριµένο δέντρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 2,50 µ περίπου, οι θέσεις φύτευσης του  

δέντρου  είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί  αρκετά. 
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Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτείται την 

υλοτοµία του δένδρου, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη 

διατήρηση (µη υλοτοµία) του  δένδρου. 

Προτείνει  όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί άµεσα στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου 

και στην  αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων. 

Β) Την υλοτοµία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Νίκης 74 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 38359/23-07-13 αίτηση της κ. Πετρακάκου Μαρίας, µε την οποία αιτείται την 

υλοτοµία ενός δένδρου χαρουπιάς που βρίσκεται στην είσοδο του γκαράζ της πολυκατοικίας της, 

επειδή έχει καταστρέψει το δάπεδο της ράµπας καθώς και τον µηχανισµό της γκαραζόπορτας. 

Το συγκεκριµένο δένδρο πράγµατι έχει σηκώσει το δάπεδο της ράµπας και εµποδίζει την είσοδο 

του γκαράζ. 

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. ∆. Μυστρά και ∆ιγενή Ακρίτα 

Σχετική η υπ’ αρίθµ 53321/4-10-13 αίτηση της ∆/νσης Απορριµµάτων και Πρασίνου, µε την οποία 

αιτείται την υλοτοµία ενός φοίνικα ύψους τουλάχιστον 8µ, που είναι επικίνδυνος για πτώση. 

Στις 2/10/13 αντίστοιχο γειτονικό δένδρο επί της ∆. Ακρίτα 7, έπεσε λόγω έντονων καιρικών 

συνθηκών και επιπλέον διαπιστώθηκε σε αυτό προσβολή από κόκκινο σκαθάρι. 

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. 

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 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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