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ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο
                Δήμου Ιλίου
                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ.  131 22                                                        
ΤΗΛ: 213 20.30.151
FAX: 210 26.91.865
URL:  www.ilion.gr 
e-mail: texniki@ilion.gr 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 37/05.04.2020 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης»

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» συνιστά έναν από τους σημαντικότερους 
πνεύμονες πρασίνου εντός του αστικού ιστού της Αθήνας και από τους πιο αξιόλογους σε 
ολόκληρη την Αττική, με πλούσιο περιβαλλοντικό υπόβαθρο, έξι λίμνες, κανάλια, άφθονη χλωρίδα 
και πανίδα.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το πρώτο αίτημα αφορά την υδροδότηση του 
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με 1.000 κυβικά μέτρα το 24ωρο και προτείνεται ως προσωρινή λύση 
η τροφοδοσία του από το πηγάδι «Πρέση», που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Αλαμάνας με 
την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, με την 
τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού.

Για το πρώτο αυτό αίτημα προτείνεται:
1. Παραχώρηση για χρήση έως 1.000 κυβικά νερό το 24ωρο.
2. Ισχύς παραχώρησης για ένα έτος, χρονικό διάστημα ικανό για την εξεύρεση μόνιμης λύσης.
3. Οι παραπάνω απαιτούμενες εργασίες να υλοποιηθούν με δαπάνη και ευθύνη του Φορέα, 

όπως ομοίως και οι δαπάνες άντλησης και συντήρησης.
4. Να γίνεται χρήση νερού, κατά τη διαδρομή του αγωγού, από τον Δήμο με τροφοδοσία, χωρίς 

να μειώνεται η απαίτηση του Φορέα. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το δεύτερο αίτημα αφορά εργασίες επισκευής 
και συντήρησης, καθώς και έγκριση παραχώρησης χρήσης των πηγαδιών Π3, Π4 και Π5, που 
βρίσκονται εντός του κτήματος ιδιοκτησίας Δήμου Ιλίου στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης», με 
σκοπό την τροφοδοσία του Πάρκου με νερό, για άρδευση, ύδρευση και πυρόσβεση.
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Για το δεύτερο αίτημα προτείνεται η έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, καθώς 
και η παραχώρηση χρήσης των πηγαδιών Π3, Π4 και Π5, με την προϋπόθεση ότι θα προηγείται 
η άρδευση του κτήματος ιδιοκτησίας Δήμου Ιλίου στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και τα 
παραπάνω θα υλοποιηθούν με δαπάνη και ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής 
Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

                    Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Φερεντίνος
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