
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 69842/20-12-2013 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης  443/2013                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη δένδρων σε 
διάφορα σηµεία του ∆ήµου 
 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 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. 68413/13-12-2013 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  13-12-2013.     

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 
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

               
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 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 26ο 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. 68579/16-12-2013 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 Αντώνιο,  Αϊβαλιώτη Νίκο και τη µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου 
κα Γαλάνη Ευαγγελία.  
  Η επιτροπή  συνεδρίασε την  16/12/13 και ώρα 09.00π.µ.  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.Κρυσταλλοπηγής 7 
Σχετική η υπ’ αρίθµ. 66997/9-12-13 αίτηση της  κ. Λενάτσα Βασιλικής,   µε την οποία αιτείται  την 
υλοτοµία ενός δέντρου γιακαράντας,  το  οποίο βρίσκεται στον πεζόδροµο Κρυσταλλοπηγής, λόγω 
επικινδυνότητας για τους πεζούς και για τα σταθµευµένα αυτοκίνητα.  
Το  συγκεκριµένο δέντρο έχει µεγάλη κλίση προς την πλευρά του πεζόδροµου, αλλά  δεν φαίνεται 
να υπάρχει πρόβληµα ευστάθειάς του µε τις δεδοµένες συνθήκες.  
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 και προτείνει επίσης  όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα 
Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτού για µερική µείωση του όγκου της κόµης του. 
2. Χαριλάου Τρικούπη 19 
Σχετικές οι αιτήσεις α) η υπ’ αρίθµ 67479/10-12-13 αίτηση του κ. Καραίσκου Ευάγγελου µε την 
οποία αιτείται την υλοτοµία ενός  βραχυχίτωνα λόγω πιθανής πτώσης του, λόγω ζηµιάς που έχουν 
προκαλέσει οι ρίζες του στα πεζοδρόµια και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα κλαδιά του έχουν 
µπλεχτεί στα καλώδια της ∆ΕΗ και β) η υπ’ αρίθµ 67528/10-12-13 αίτηση της κ. Καραίσκου 
Παναγιώτας µε την οποία αιτείται την υλοτοµία του προηγούµενου δένδρου και ενός δένδρου 
προύνου που φύεται πλησίον του πρώτου λόγω επικινδυνότητας και ζηµιών που έχουν προκαλέσει 
οι ρίζες τους στα πεζοδρόµια. 
Τα συγκεκριµένα δένδρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 1µ., οι θέσεις φύτευσης των 
δένδρων  είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν ανασηκωθεί. 
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  
στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου ( η πλακόστρωση του οποίου είναι ελαφρώς κατεστραµµένη) 
µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων και όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα 
Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης τους. 
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3.Κάλχου 21 
Σχετική  η υπ’ αρίθµ 66025/3-12-13 αίτηση του κ. Ψαρρά Αλέξανδρου,  µε την οποία αιτείται την 
υλοτοµία ή αντικατάσταση τριών δέντρων, (2) λιγούστρα και (1)µουριά, στη διασταύρωση των 
οδών Κάλχου 21 και Αιακού 40 (επί Αιακού) λόγω προβλήµατος που προκαλούν τα δένδρα. 
Τα συγκεκριµένα δένδρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 2µ και δεν προκαλούν κάποιο 
πρόβληµα. 
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 και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα 
Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης τους. 
4.Λαέρτου 56 
Σχετική η υπ’ αρίθµ 65168/28-11-13 αίτηση του κ. Αρναούτη Γεώργιου, µε την οποία αιτείται την 
υλοτοµία δύο δένδρων λεύκας, λόγω επικινδυνότητας εξαιτίας του ύψους τους, λόγω ζηµιάς που 
έχουν προκαλέσει οι ρίζες των δένδρων στα πεζοδρόµια και λόγω προβλήµατος υγρασίας που 
δηµιουργείται εντός της οικίας του.  
Τα δύο  δένδρα φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1,5µ περίπου. Είναι δύο πολύ ψηλές λεύκες, οι 
θέσεις φύτευσής τους είναι σχετικά µικρές και έχουν ανασηκωθεί ελαφρώς οι πλάκες του 
πεζοδροµίου. 
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 και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί  
στην ανακατασκευή του πεζοδροµίου ( η πλακόστρωση του οποίου είναι ελαφρώς κατεστραµµένη) 
µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων και όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα 
Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης του 
Β) Την υλοτοµία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Αβέρωφ 31 
Σχετική η υπ’ αρίθµ 63817/22-11-13 αίτηση της κυρίας Παναγιωτακοπούλου Βασιλικής, µε την 
οποία αιτείται την υλοτοµία ενός δένδρου δάφνης, λόγω προβλήµατος που δηµιουργεί στην είσοδο 
του σπιτιού της, εξαιτίας της κλίσης που έχει το δένδρο. 
Το συγκεκριµένο δένδρο φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 1µ, και στην ίδια θέση φύτευσης 
µε άλλο δένδρο. Συγχρόνως έχει τέτοια κλίση που ακουµπά πάνω στην γκαραζόπορτα του σπιτιού 
της αιτούσας. 
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 την 
έγκριση υλοτοµίας αυτού.  
Γ) Την υλοτοµία µέρους των  αιτούµενων προς υλοτοµία δένδρων στις   παρακάτω 
περιπτώσεις: 
1.Κέννεντυ 46 
Σχετικές, η υπ’ αρίθµ 62726/18-11-13 και η υπ’ αρίθµ 63536/21-11-13 αίτηση του κύριου 
Γεωργιόπουλου Μιχαήλ, µε τις οποίες αιτείται την υλοτοµία των δένδρων περιµετρικά του σπιτιού 
του, λόγω ζηµιών που έχουν προκληθεί στα πεζοδρόµια επί της οδού Κέννεντυ και Τυµφρηστού 
και αποζηµίωση. 
Επί της οδού Κέννεντυ 46, φύονται ένας βραχυχίτωνας και µία νεραντζιά, σε πεζοδρόµιο πλάτους 
50εκ περίπου, οι θέσεις φύτευσής τους είναι σχετικά µικρές, έχουν ανασηκωθεί  οι πλάκες του 
πεζοδροµίου και εµφανίζονται και ρωγµές στη µάντρα  της περίφραξης ( µόνο στη θέση φύτευσης 
του βραχυχίτωνα).  
Επί της οδού Τυµφρηστού φύονται 2 βραχυχίτωνες και 2 καρυδιές σε πεζοδρόµιο πλάτους περίπου 
1µ. Οι θέσεις φύτευσης των δένδρων  είναι µικρές και οι πλάκες του πεζοδροµίου έχουν 
ανασηκωθεί. 
Η  επιτροπή αφού εξέτασε το θέµα, λαµβάνοντας  υπόψη  τους λόγους για τους οποίους αιτείται την 
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υλοτοµία των δένδρων, εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την 
έγκριση υλοτοµίας ενός εξ αυτών (1 βραχυχίτωνας) επί της οδού  Κέννεντυ 46 και τη µη υλοτοµία 
των άλλων  δένδρων και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί  στην ανακατασκευή 
των πεζοδροµίων ( η πλακόστρωση των οποίων είναι κατεστραµµένη) µε παράλληλη αύξηση του 
χώρου ανάπτυξης των δένδρων και όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο 
κλάδεµα αυτών όπου απαιτείται. 
2.  Αιγίνης 16 
Σχετική η υπ’ αρίθµ 67254/9-12-13 αίτηση της κυρίας Κιέζου Ασπασίας, µε την οποία αιτείται την 
υλοτοµία α) δύο δένδρων ελιάς, στην οδό Αιγίνης 16, οι οποίες έχουν σηκώσει τις πλάκες του 
πεζοδροµίου και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, β) µίας λεύκας, στην οδό Μυκόνου και Αιγίνης  
λόγω προβλήµατος που δηµιούργησαν οι ρίζες της, στις πλάκες του πεζοδροµίου  και στις 
υδρορροές  της πολυκατοικίας και γ) ενός δένδρου ελιάς, στην οδό Αιγίνης 15, (απέναντι 
πεζοδρόµιο), λόγω ζηµιάς που έχουν προκαλέσει οι ρίζες της, στο πεζοδρόµιο. 
Α) Οι δύο ελιές φύονται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1µ, περίπου και δίπλα σε κολώνα της ∆ΕΗ. Η µία 
εξ αυτών δυσχεραίνει την διέλευση των πεζών. 
Β) Η λεύκα φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 1µ, περίπου, η θέση φύτευσής της είναι σχετικά µικρή 
και έχουν ανασηκωθεί ελαφρώς οι πλάκες του πεζοδροµίου. 
Γ) Η ελιά φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους 90εκ περίπου, η θέση φύτευσής της είναι σχετικά µικρή 
και έχουν ανασηκωθεί ελαφρώς οι πλάκες του πεζοδροµίου. 
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 την 
έγκριση υλοτοµίας ενός εξ αυτών δηλαδή της (1) ελιάς πλησίον της κολώνας ∆ΕΗ, µε τη 
διατήρηση (µη υλοτοµία) των υπόλοιπων δένδρων και προτείνει όπως η  αρµόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) 
προβεί  στην ανακατασκευή των πεζοδροµίων ( η πλακόστρωση των οποίων είναι ελαφρώς 
κατεστραµµένη) µε παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης των δένδρων και όπως η  αρµόδια 
υπηρεσία (Τµήµα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεµα αυτών για µερική µείωση του όγκου της κόµης 
τους. 

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

 
                                                ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
                                                    

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 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 

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΕΒ-ΡΚ2


