
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 25η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  265/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για υλοτομία ή μη δένδρων σε  

διάφορα σημεία του Δήμου μα̋ 

Σήμερα την 2α Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, μετά τη ματαίωση των κατά των 

19.11.2019 & 28.11.2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τι̋ υπ’ αριθμ. 

58065/14.11.2019 & 60272/22.11.2019 αντίστοιχε̋ προσκλήσει̋, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

61966/28.11.2019 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ 

Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  28.11.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 38, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋,  κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 17ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φεγγερό̋ Β., Γραμμένου Μ., Αυγουλά̋ Ε., Τσακανίκα̋ Α. 

Γεωργαντά Χ. αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋ και 

μέχρι πέρατο̋ αυτή̋. 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 17ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ για 

υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μα̋. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 56544/08.11.2019 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Διαπαραταξιακή επιτροπή, που ορίστηκε με την  201/2019 Α.Δ.Σ. για να εισηγείται 

προ̋ το Δ.Σ. την υλοτομία ή μη δένδρων για τα έτη 2019-2020, απαρτίζεται από του̋ Δ.Σ. κ.κ. 

Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκόγκο Κωνσταντίνο, Κουμαραδιό Γεώργιο, Γραμμένου Μαρία, 

Κυριακοπούλου Πετρούλα, Πανίτσα Κων/νο και του̋ μόνιμου̋ υπαλλήλου̋ του Δήμου, Γαλάνη 

Ευαγγελία και  Δημητρακοπούλου Αγγελική. 

Η επιτροπή  συνεδρίασε  σε αίθουσα του Δημαρχιακού καταστήματο̋. Παρόντε̋: κ.κ. 1) 

Μηλιώνη Παναγιώτα, 2) Κουμαραδιό̋ Γεώργιο̋, 3) Γραμμένου Μαρία, 4)  Κυριακοπούλου 

Πετρούλα, 5) Γαλάνη Ευαγγελία, και 6) Δημητρακοπούλου Αγγελική. Απόντε̋: 1) Γκόγκο̋ 

Κωνσταντίνο̋,  2) Πανίτσα̋ Κων/νο̋ 

 Εξέτασε τα υποβληθέντα αιτήματα σχετικά με την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου (πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι) και εισηγείται προ̋ το Δημοτικό 

συμβούλιο τα εξή̋: 

Α) Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) στι̋ περιπτώσει̋: 

1. Φλέμινγκ 40 

Σχετική η υπ’ αριθ. 44037/30.09.2019 αίτηση τη̋ κ. Αρβανίτου Ζωή̋, με την οποία αιτείται  την 

υλοτομία ενό̋ δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα.  

Το συγκεκριμένο δένδρο (1) φλαμουριά φύεται επί τη̋ οδού Αχιλλέω̋ 29 (και Φλέμινγκ), σε 

πεζοδρόμιο πλάτου̋ 1μ περίπου. Το δένδρο έχει μεγάλο ύψο̋ με πλούσια κόμη και παρουσιάζει 

συμπτώματα προσβολή̋  μικρή̋ έκταση̋, από αφίδε̋ που παράγουν  κολλώδει̋ εκκρίσει̋. Η 

θέση φύτευση̋ του δένδρου είναι μικρή. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 
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σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού και προτείνει  όπω̋ η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 

Πρασίνου) προβεί στη διαμόρφωση τη̋ κόμη̋ του δένδρου με τρόπο που να διευκολύνεται ο  

καλό̋ αερισμό̋ του καθώ̋  και  η αρμόδια υπηρεσία (Τ.Υ.) προβεί στην ανακατασκευή του 

πεζοδρομίου  με ταυτόχρονη αύξηση του χώρου ανάπτυξη̋ του δένδρου. 

2. Έκτορο̋ 94 

Σχετική η υπ’ αριθ. 52899/30.10.2019 αίτηση του  κ. Λιάσκου  Ευάγγελου, με την οποία αιτείται 

 την υλοτομία ενό̋ δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια, δημιουργεί προβλήματα. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 νεραντζιά) φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτου̋ 1,20μ περίπου. Εμφανίζει 

μεγάλη βλαστική ανάπτυξη, πλούσια κόμη και μικρή̋ έκταση̋ αποφλοιώσει̋ επί του κορμού.  Η 

απόστασή του από την οικία του αιτούντο̋ είναι περίπου 1μ. Ακριβώ̋ δίπλα στην θέση 

φύτευση̋ του δένδρου βρίσκεται σωλήνα̋ εξόδου υδρορροή̋. Για την εκτίμηση του 

αναφερόμενου προβλήματο̋ κρίνονται αναγκαίε̋ περαιτέρω ενέργειε̋ από τον ιδιοκτήτη όπω̋ 

έλεγχο̋ καλή̋ λειτουργία̋ υδρορροή̋. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με τη διατήρηση (μη υλοτομία) αυτού. 

Β) Την υλοτομία των δένδρων στι̋ περιπτώσει̋: 

1. Αμμοχώστου 14  

Σχετική η υπ’ αριθ. 52077/25.10.2019 αίτηση τη̋ κ. Τσάκου Άννα̋, με την οποία αιτείται  την 

υλοτομία ενό̋ δένδρου, γιατί όπω̋ επικαλείται η ίδια, δημιουργεί πολλά προβλήματα.  

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 μελιά), φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτου̋ 1 μ. περίπου, δίπλα σε 

κολώνα τη̋ ΔΕΗ. Επί του κορμού του παρατηρούνται  καρκινώματα, σχισίματα  με συμπτώματα 

επί του φλοιού όπω̋ νεκρωτικέ̋ ζώνε̋, έλκη και αποφλοίωση σε τμήματα επί του κορμού 

καθώ̋ και μεταχρωματισμό̋ του ξύλου Το δένδρο δεν βρίσκεται σε καλή φυτοϋγειονομική 

κατάσταση, γεγονό̋ που το καθιστά επικίνδυνο προ̋ πτώση. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με τη μη διατήρηση (υλοτομία) αυτού. 

2. Πολυτέκνων 10 και Θερμοπυλών 2 

Σχετική η υπ’ αριθ. 53290/31.10.2019 αίτηση του  κ. Χριστοβασίλη Δημήτριου, με την οποία 

αιτείται  την υλοτομία ενό̋ δένδρου, λόγω ανέγερση̋ οικοδομή̋. 

Το συγκεκριμένο δένδρο (1 νεραντζιά), φύεται στο πεζοδρόμιο τη̋ οδού Πολυτέκνων 10 και 

εμποδίζει όπω̋ φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη (αρ. άδεια̋ δόμηση̋ 983/2009) την είσοδο 

και έξοδο των αυτοκίνητων σε χώρο στάθμευση̋ τη̋ νεοαναγειρόμενη̋ οικοδομή̋. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία του δένδρου, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 
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σχετικά με τη μη διατήρηση (υλοτομία) αυτού και την αντικατάστασή του από άλλο  δένδρο. 

Γ) Την υλοτομία μέρου̋ των αιτούμενων προ̋ υλοτομία στην παρακάτω περίπτωση: 

1. Πάρου  14 & Ψαρρών 

Σχετική η υπ’ αριθ. 49975/17.10.2019 αίτηση του κ. Παπαπέτρου Παναγιώτη, με την οποία 

αιτείται  την υλοτομία δύο  δένδρων, γιατί όπω̋ επικαλείται ο ίδιο̋ δημιουργούν πρόβλημα. 

Τα συγκεκριμένα δένδρα (1 λιγούστρο και 1 πικροδάφνη), φύονται σε πεζοδρόμιο πλάτου̋ 1,20 

και 0,80 περίπου επί τη̋ οδού Ψαρρών (και Πάρου 14). Τα  δένδρα έχουν ύψο̋ έω̋ το ύψο̋ του 

πρώτου ορόφου. Το λιγούστρο έχει μικρή κλίση προ̋ την πλευρά του δρόμου, ενώ η 

πικροδάφνη έχει μεγάλη κλίση προ̋ τον δρόμο  και συγχρόνω̋ παρουσιάζει και πρόβλημα 

ευστάθεια̋. 

Η επιτροπή αφού εξέτασε το θέμα, λαμβάνοντα̋ υπόψη του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ αιτείται 

την υλοτομία των  δένδρων, εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπω̋ αποφασίσει 

σχετικά με την έγκριση υλοτομία̋ τη̋ πικροδάφνη̋ και τη μη υλοτομία - διατήρηση του 

λιγούστρου.   

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τη διατήρηση των δένδρων (μη υλοτομία) 

2. Την υλοτομία των δένδρων 

3. Την υλοτομία μέρου̋ των δένδρων, 

όπω̋ αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό τη̋ απόφαση̋. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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