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ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο
          Δήμου Ιλίου

FAX : 210 2634999
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : adadasios@ilion.gr

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα έκτακτων εργασιών κλάδευσης υψηλών  
           δένδρων»

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. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου για τις εργασίες που 
αφορούν το κλάδεμα υψηλών-επικίνδυνων δένδρων, ύψους άνω των 16 μέτρων, σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ιλίου και την απομάκρυνση των υποπροϊόντων κλαδέματος, 
για το έτος 2022. Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλαδιών από 
ισχυρούς ανέμους που εγκυμονεί κινδύνους για διερχόμενους πολίτες, οχήματα, κτίρια κλπ.  
Για τις εργασίες διαμόρφωσης και περιορισμού της κόμης των πολύ υψηλών δένδρων, 
απαιτείται η χρήση καλαθοφόρου οχήματος κατάλληλου για εργασία σε μεγάλα ύψη, καθώς και 
η απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού με ικανότητα να εργάζεται σε μεγάλα ύψη. Τα 
δένδρα στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσεις κλαδέματος είναι κυρίως ευκάλυπτοι, πεύκα, λεύκες 
φοίνικες και καζουαρίνες. 

Οι εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες και επιβεβλημένες, εξαιτίας των έντονων καιρικών 
φαινομένων που έλαβαν χώρα την 23/08/2022 αλλά και πιθανών αντίστοιχων φαινομένων που 
θα συμβούν κατά τη διάρκεια του έτους και δεδομένου ότι  o Δήμος Ιλίου, δεν διαθέτει την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (καλαθοφόρο όχημα για εργασίες πάνω από 16 μέτρων) για 
την εκτέλεση αυτών των εργασιών, κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί σχετική μελέτη για 
εργολαβική ανάθεση των έκτακτων εργασιών κλάδευσης δένδρων. Tο συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 
θα ανέλθει σε 37.200,00 ευρώ. Η παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6162.0008.
 Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής και κατόπιν εκδόσεως 
των σχετικών αδειών ή εγκρίσεων από όπου απαιτούνται π.χ Δασαρχείο ή Πολεοδομία κ.λ.π. 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης. 

                                                                             
Η Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

                                                                    και Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου

   Βομπιράκη Νικολέττα 
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