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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, 
της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( 
www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 18ηΠρ./18ηΣυν./9993/29-4-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση 
Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο (Aντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 6)Χατζή Ελένη, 
τακτικό μέλος, 7) Καναβό Μιλτιάδη τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος, παρά 
το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 18ηΠρ./18ηΣυν./9993/29-4-
2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. 
Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και Καναβός Μιλτιάδης τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Έγκριση 
ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των 
χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης». 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 9851/28-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
Κύριε  Πρόεδρε, 
          
όπως γνωρίζετε : 
Η Δημοτική Κατασκήνωση βρίσκεται στο Αλεποχώρι Αττικής σε έκταση 33 στρεμμάτων. Κάθε 
καλοκαίρι και πριν από την έναρξη της λειτουργίας είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της 
αντιπυρικής ζώνης και των χώρων της κατασκήνωσης από τη βλάστηση που έχει αναπτυχθεί εκεί 
κατά τη διάρκεια των προηγουμένων μηνών. Ο καθαρισμός αυτός είναι απαραίτητος για τη 
χορήγηση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, το 
οποίο απαιτείται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της κατασκήνωσης από την Περιφέρεια, 
αλλά και για την γενικότερη ασφάλεια του χώρου. Επίσης, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του 
μονοπατιού που ξεκινάει από το χαμηλότερο σημείο της κατασκήνωσης και καταλήγει στη 
θάλασσα και το οποίο χρησιμεύει και ως μια ακόμη έξοδος διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.  
 
Αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται είναι : 
Καθαρισμός αντιπυρικής ζώνης όλης της εξωτερικής περιμέτρου, καθαρισμός χαμηλής 
βλάστησης εσωτερικά, συγκέντρωση και αποκομιδή των αποτελεσμάτων του καθαρισμού, 
κλάδεμα ξεραμένων κλαδιών στην περιοχή των οικίσκων, καθαρισμός των στεγών όλων των 
οικίσκων, των WC και του στεγάστρου της κάτω τραπεζαρίας καθώς και καθαρισμός και 
αναδιαμόρφωση του μονοπατιού που οδηγεί στη θάλασσα.  
Ειδικά εφέτος και εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ελπίδα», είναι απαραίτητο να καθαριστούν σπασμένα 
κλαδιά και δέντρα που προέκυψαν από το πέρασμά της από την περιοχή. 
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Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραπάνω εργασία η υπηρεσία μας απευθύνθηκε στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου ζητώντας της να την αναλάβει. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
απάντησε αρνητικά στο αίτημά μας αυτό με το έγγραφό της με Α.Π. 9763/27-4-2022  το οποίο 
επισυνάπτεται. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που αφορά στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας για να προχωρήσει μια τέτοια ανάθεση είναι απαραίτητη 
αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία τεκμηριώνεται η αδυναμία 
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως στο αντικείμενο των 
παρεχομένων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται.  
Μετά τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο τρόπος και οι ειδικότεροι όροι και το κόστος θα 
προβλέπονται στη μελέτη η οποία θα  εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, καλείται η 
Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτο τον καθαρισμό της αντιπυρικής ζώνης και 
την αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης, καθώς υπάρχει 
αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσής τους με ίδια μέσα του Δήμου για τους λόγους που αναφέρονται 
παραπάνω.  
Το κόστος της όλης εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6279.0005 του Δημοτικού προϋπολογισμού 
του 2021 με τίτλο «Καθαρισμός αντιπυρικής ζώνης και χαμηλός καθαρισμός βλάστησης 
κατασκήνωσης». 
  Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της  

 την υπ’αριθμ.9851/2022 εισήγηση, 
 το υπ΄αρ. 9763/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

 
 Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτο τον καθαρισμό της αντιπυρικής ζώνης και την αποψίλωση χαμηλής 

βλάστησης των χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης, καθώς υπάρχει αντικειμενική αδυναμία 
εκτέλεσής τους με ίδια μέσα του Δήμου για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.  
Το κόστος της όλης εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6279.0005 του Δημοτικού προϋπολογισμού 
του 2022 με τίτλο «Καθαρισμός αντιπυρικής ζώνης και χαμηλός καθαρισμός βλάστησης 
κατασκήνωσης». 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                  
                                      
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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