
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  032/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 23552/31.03.2022      ΘΕΜΑ 

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και 

απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή 

εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2022 

Σήμερα την 24η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

20379/18.03.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την 18.03.2022, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, 

άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση 

για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του 

ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Μέλη Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 7ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και 

απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2022. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 17495/09.03.2022 σχετικό έγγραφο 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται 

ότι: 

«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. 

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 
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μηχανικών μέσων 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.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Εγκρίνει τη 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 κατά την αντιπυρική 

περίοδο 2022. 

  Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας υπάρχει διαθέσιμος κωδικός 

για τέτοιου είδους σχεδιασμό πρόληψης καταστροφών. 

Στην παρούσα απόφαση καταψήφισαν οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν. & Ρήγας Π. Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου».  

Επίσης στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης 

Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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