
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  069/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 45934/21.06.2022     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών 
ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων 
 

Σήμερα την 16η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 

380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

«ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43545/10.06.2021 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 

13.05.2022. 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

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

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 
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ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

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

βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. 

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 την λήψη απόφασης για 

την αναγκαιότητα των εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 41995/02.06.2022  σχετικό έγγραφο 

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

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 65 περί αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου.   

2. Οι εργασίες πρασίνου είναι κατά μεγάλο ποσοστό εξειδικευμένες όπου απαιτούν 

αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό με ανάλογη γνώση και εμπειρία. Οι χώροι 

πρασίνου συνεχώς αυξάνονται και απαιτούν περισσότερη φροντίδα και πληρέστερη 

συντήρηση. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται άμεσα αλλά και ταυτόχρονα σε 

διαφορετικά σημεία της πόλης ή είναι απαραίτητο να γίνονται κάποια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή όπως τα χειμερινά κλαδέματα, οι φυτεύσεις, το κούρεμα του γκαζόν, κ.α. 

Επίσης η συντήρηση του πρασίνου είναι μία αέναη και με συνεχή δυναμική εργασία, με 

αποτέλεσμα ο ίδιος χώρος πρασίνου, για παράδειγμα όσον αφορά την κλάδευση-

αποψίλωση-μπορντούρα κ.α, να απαιτεί πολλές φορές συντήρηση ετησίως. 

   Ο αριθμός των εργαζόμενων στο Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου μειώνεται με την πάροδο 

του χρόνου. Η μεγαλύτερη έλλειψη εντοπίζεται στον κλάδο ΔΕ35 Δενδροκηπουρών, λόγω 

συνεχών αποχωρήσεων (συνταξιοδοτήσεων, μετατάξεων, κινητικότητας) χωρίς παράλληλα να 

γίνονται νέες προσλήψεις.  

  Ως εκ τούτου, την παρούσα περίοδο δεν υπάρχει το αναγκαίο εξειδικευμενο ανθρώπινο 

δυναμικό ώστε να υλοποιηθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες επεμβάσεις - εργασίες που αφορούν 

στην ανακατασκευή - συντήρηση πρασίνου των νησίδων, οι οποίες βρίσκονται σε δρόμους 

ταχείας κυκλοφορίας μεγάλης επικινδυνότητας.   

 Συνεπώς για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί 

σχετική μελέτη για εργολαβική ανάθεση των εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης των 

νησίδων. Το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. θα ανέλθει σε 90.000,00 ευρώ. Η παραπάνω εργασία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.002. 
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       Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής.  

 Παρακαλούμε για την έγκριση της αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την αναγκαιότητα για την εκπόνηση μελέτης για εργολαβική ανάθεση των 

εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

Στην παρούσα απόφαση καταψήφισαν οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Ρήγας Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ. 

της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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