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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

Δ/ΝΣΗ : Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Πρασίνου

ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Πρασίνου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : Μπίμπιζα 1 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ          
Τ.Κ. : 13121               ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ. : Νταντάσιος Α.           
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2030208 

213 2030209
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : adadasios@ilion.gr

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον 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.

       Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής. 
Παρακαλούμε για την έγκριση της αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης. 

                  
                                                        Η Αντιδήμαρχος

                                                         Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  
                                                          & Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου 

                                                                                    Βομπιράκη  Νικολέττα
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