
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 23230/22.05.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  184/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου Ιλίου 

 

Σήμερα στις 21 Μαΐου 2015 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. 21831/15.05.2015 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  15.05.2015.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                 

       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Οι Δ.Σ. κ.κ. Καούκης Χ., Πατακιάς Π., Δαλαμάγκας Δ., Μίχος Π., Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ., 

Τσακανίκας Α., Τσίτσου Σ., Σταματόπουλος Γ., Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη 

συζήτηση των υπ’ αριθμ. 2, 3, 4 & 5 θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως και των θεμάτων της 

ημερήσιας διατάξεως 
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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 23o θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη 

δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 21068/13.05.2015 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε  με την 073/2015 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται προς 

το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για το έτος 2015,  απαρτίζεται από τους Δ. Σ. κ.κ. Κουμαραδιό 

Γεώργιο, Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, Μπατσή Χρήστο, Γρετσίστα Ελένη και τους μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου κα Γαλάνη Ευαγγελία και κ. Καραγιώργη Κυριάκο.  

  Η επιτροπή  συνεδρίασε στις  04/05/2015 και ώρα 11.00 π.μ. σε αίθουσα του  Δημαρχιακού 

καταστήματος. Παρόντες: κ.κ. 1) Κουμαραδιός Γεώργιος, 2) Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, 3) 

Γρετσίστα Ελένη,  4) Γαλάνη Ευαγγελία και 4) Καραγιώργης Κυριάκος.  Απόντες: κ.κ. 1) Μπατσής 

Χρήστος.  

 Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη 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) στις  περιπτώσεις: 

1.Αετόπετρας 16  

Σχετική η υπ’ αριθμ. 13130/17-03-2015 αίτηση της κας Τόρη Μαρίνας, με την οποία αιτείται την 

υλοτομία ενός δένδρου, επειδή είναι πολύ ψηλό και με τον δυνατό άνεμο γέρνει  προς το σπίτι της.  

Το συγκεκριμένο δέντρο (πεύκο), φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1m περίπου, στο πεζοδρόμιο  της 

εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου, επί της οδού Αετόπετρας 15, έναντι της οικίας της. Έχει πολύ μεγάλο 

ύψος και οι πλάκες του πεζοδρομίου, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν ανασηκωθεί. 

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

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

διατήρηση (μη υλοτομία) του δένδρου και προτείνει όπως η  αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί  στην 

ανακατασκευή του πεζοδρομίου,  με παράλληλη αύξηση του χώρου ανάπτυξης  του δένδρου και η  

αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πρασίνου) προβεί στο κλάδεμα αυτού για μερική μείωση του όγκου της 

κόμης του. 
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2.Πολυφήμου 92 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 14044/23-03-2015 αίτηση της κας Αντωνοπούλου Κυριακούλας, με την οποία 

αιτείται την υλοτομία τριών δένδρων, επειδή διευκολύνουν την πρόσβαση στην οικία της. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα (τρείς νεραντζιές), φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,10 m περίπου επί της 

οδού Πολυφήμου 92. Έχουν κλαδευτεί και δεν φαίνεται να δημιουργούν  κάποιο άλλο πρόβλημα. 

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

υλοτομία των δένδρων, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά με τη 

διατήρηση (μη υλοτομία) των δένδρων. 

3.Βιτυβίλια 28 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 14793/27-03-2015 αίτηση της κας Δουράτσου Χρυσάνθης, με την οποία αιτείται 

την υλοτομία των δένδρων. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα (δύο λιγούστρα), φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,40 m περίπου επί της 

οδού Βιτυβίλια 28 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  Δημοτικό 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. 

Β) Την υλοτομία δένδρων στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1.Διονυσίου 22 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 12299/12-03-2015 αίτηση του κ. Τσακηράκη Κων/νου, με την οποία αιτείται την 

υλοτομία ενός δένδρου, λόγω επικινδυνότητας.  

Το συγκεκριμένο δέντρο (πεύκο), έχει  μεγάλη κλίση, φύεται σε υπερυψωμένο πεζοδρόμιο πλάτους 

1,5 m περίπου, επί της οδού Διονυσίου 22 και είναι επικίνδυνο για πτώση. Οι πλάκες του 

πεζοδρομίου στη θέση φύτευσης είναι ανασηκωμένες. 

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

υλοτομία του  δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την 

έγκριση υλοτομίας αυτού, την  ανακατασκευή του πεζοδρομίου  και την αντικατάστασή του με άλλο 

δένδρο.  

2.Αγ. Λαύρας 15 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 12682/13-03-2015 αίτηση της κας Μαρινοπούλου Ευγενίας,  με την οποία 

αιτείται την υλοτομία ενός δένδρου, επειδή έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και έχει 

εισχωρήσει στο σπίτι της. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (καζουαρίνα), φύεται σε τσιμεντένιο πεζοδρόμιο πλάτους 0,40 m περίπου, 
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επί της οδού Αγίας Λαύρας 15. Το δέντρο εφάπτεται στη μάντρα της οικίας της, η οποία εμφανίζει 

μετατόπιση προς τα μέσα στο σημείο επαφής και συγχρόνως βρίσκεται σε ρυμοτομούμενο τμήμα της 

ιδιοκτησίας. 

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

υλοτομία του  δένδρου, εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την 

έγκριση υλοτομίας αυτού. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

   προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  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 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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