
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 26η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  271/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για την αναγκαιότητα των εργασιών 

κλάδευση̋ υψηλών δένδρων 

 

Σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 62279/29.11.2019 πρόσκληση του  Προέδρου κ. 

Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  29.11.2019. 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

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: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 

ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

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

βρέθηκαν παρόντα 36 ο Πρόεδρο̋ κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋  και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ με πρότασή του και 

σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 

6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ 

διάταξη̋ που αφορά την «Λήψη απόφαση̋ για την αναγκαιότητα των εργασιών κλάδευση̋ 

υψηλών δένδρων», το θέμα έχει επείγοντα χαρακτήρα για την πρόληψη και αποφυγή θραύση̋ 

κλαδιών από ισχυρού̋ ανέμου̋ που εγκυμονεί κινδύνου̋ για διερχόμενου̋ πολίτε̋, οχήματα, κτίρια 

κλπ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάβουρα̋ Κ., Αυγουλά̋ Ε., Τσακανίκα̋ Α. Γεωργαντά Χ., 

Σταματόπουλο̋ Ν., Κυριακοπούλου Π., Ρήγα̋ Π., Κούκο̋ Χ., Κουτσιανά̋ Π. & Χρόνη̋ Γ. 

αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋ και μέχρι πέρατο̋ 

αυτή̋. 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ για 

την αναγκαιότητα των εργασιών κλάδευση̋ υψηλών δένδρων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 63855/05.12.2019 σχετικό έγγραφο του 

Τμήματο̋ Εφαρμογών και Πρασίνου του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντα̋ υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει 

και ειδικότερα το άρθρο 65 περί αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου.    

2. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Τμήματο̋ Εφαρμογών Πρασίνου για τι̋ εργασίε̋ 

που αφορά το κλάδεμα υψηλών-επικίνδυνων δένδρων, ύψου̋ πάνω από (20) είκοσι 

μέτρα, σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋ του Δήμου Ιλίου και την απομάκρυνση των 

υποπροϊόντων κλαδέματο̋, για το έτο̋ 2020. Σκοπό̋ τη̋ εργασία̋ είναι η πρόληψη και 

αποφυγή θραύση̋ κλαδιών από ισχυρού̋ ανέμου̋ που εγκυμονεί κινδύνου̋ για 

διερχόμενου̋ πολίτε̋, οχήματα, κτίρια κλπ.   

Για τι̋ εργασίε̋ διαμόρφωση̋ και περιορισμού τη̋ κόμη̋ των πολύ υψηλών δένδρων, 

απαιτείται η χρήση καλαθοφόρου οχήματο̋ κατάλληλου για εργασία σε μεγάλα ύψη, καθώ̋ και η 

απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού με ικανότητα να εργάζεται σε μεγάλα ύψη. Τα δένδρα 

στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσει̋ κλαδέματο̋ είναι κυρίω̋ ευκάλυπτοι, πεύκα, λεύκε̋ και 

καζουαρίνε̋.  

Οι εργασίε̋ κρίνονται κατεπείγουσε̋ και επιβεβλημένε̋, εξαιτία̋ των έντονων καιρικών 
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φαινομένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια του έτου̋ και δεδομένου ότι  o Δήμου Ιλίου, δε 

διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (καλαθοφόρο όχημα για εργασίε̋ πάνω από (20) 

είκοσι μέτρα) για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί σχετική 

μελέτη για εργολαβική ανάθεση των εργασιών κλάδευση̋ δένδρων. Οι εργασίε̋ αφορούν την 

επέμβαση σε συνολικά  (85) δένδρα και το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. θα ανέλθει στι̋ 24.452,80 

ευρώ. Η παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6162.0001. 

Οι εργασίε̋ θα γίνονται σύμφωνα με τι̋ υποδείξει̋ τη̋ επιβλέπουσα̋ αρχή̋ και κατόπιν 

εκδόσεω̋ των σχετικών αδειών ή εγκρίσεων από όπου απαιτούνται π.χ Δασαρχείο ή Πολεοδομία 

κ.λ.π.  

 Παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε την αναγκαιότητα εκπόνηση̋ μελέτη̋ για εργολαβική 

ανάθεση των εργασιών κλάδευση̋ υψηλών δένδρων.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει την αναγκαιότητα εκπόνηση̋ μελέτη̋ για εργολαβική ανάθεση των εργασιών 

κλάδευση̋ υψηλών δένδρων, όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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