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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διαχείρισης Απορριμμάτων &
Πρασίνου

ΤΜΗΜΑ 
: Σχεδιασμού Αποκομιδής 

Απορριμμάτων  & 
Ανακύκλωσης

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : Κάλχου 48-50        
Τ.Κ. : 13122         
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πάτση Αμαλία        
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 – 2030212

213 - 2030233
Ε - MAIL : vapostolopoulos@ilion.gr

e.galani@ilion.gr

ΘΕΜΑ :  Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και       
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων  καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή 
αντικειμένων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την 
αντιπυρική περίοδο 2022. 

«Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που 

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και εν όψει την αντιπυρικής 

περιόδου του έτους 2022, και στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, κρίνεται αναγκαία 

η λήψη μέτρων πρόληψης και υλοποίησης δράσεων, που βοηθούν στην αποτελεσματική 

πρόληψη πυρκαγιών από φυσικά αίτια και στην μείωση ή και εξάλειψη των αιτιών που 

οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου υπάρχουν περιοχές με πάρκα, άλση, ζώνες 

πρασίνου περιμετρικά του πάρκου Τρίτση καθώς και ζώνες πρόσμιξης δασών – πόλεων 

π.χ. οι παρυφές του ποικίλου όρους στον Προφήτη Ηλία. Επιπλέον, υπάρχουν εντός του 

οικιστικού ιστού της πόλης πολλά οικόπεδα και λοιποί ακάλυπτοι και απερίφρακτοι χώροι  

αγνώστων ιδιοκτητών.
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Με τα δεδομένα αυτά τα αντιπυρικά μέτρα πρέπει να υλοποιηθούν σε βραχύ 

χρονικό διάστημα, κυρίως Μάιο και Ιούνιο. Επειδή η εργασία της αποψίλωσης 

επεκτείνεται σε πολλά τετραγωνικά μέτρα και λόγω έλλειψης επαρκούς μονίμου 

ανθρώπινου δυναμικού και ειδικών μηχανικών μέσων (π.χ. καταστροφέας κ.α.) 

προτείνεται η σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και 

απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή 

αντικειμένων) σε σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση 

πυρκαγιών. 

Οι εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες και επιβεβλημένες, εξαιτίας των 

έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων που επικρατούν 
κατά τη διάρκεια του έτους και έχουν σαν συνέπεια την υπερβολική ανάπτυξη 
χόρτων και παρεδαφιαίας βλάστησης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας υπάρχει διαθέσιμος 

κωδικός για τέτοιου είδους σχεδιασμό πρόληψης καταστροφών.»

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα ανωτέρω.

     
                                     Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

                                  Διεύθυνσης Διαχείρισης
                                     Απορριμμάτων και Πρασίνου

                                    Ευαγγελία Γαλάνη
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