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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 8ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
ανάθεσης  εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους 
πρασίνου για την αποφυγή  πυρκαγιών .         
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 9918/29-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει 
ως ακολούθως:  
 
                          ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 
 
   Η Δ/νση Περιβάλλοντος δια του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ζητά από 
την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 117/4674 
το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 61 παρ.1 του Ν.3979/2011,  να εγκρίνει  την ανάθεση  εργασιών 
καθαρισμού  και αποψίλωσης  περιαστικών  χώρων πρασίνου του Δήμου μας για την αποφυγή 
πυρκαγιών για το καλοκαίρι του 2022.  
   Οι εργασίες που έχει υποδείξει το τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:   
 
 Στην περιοχή Βεΐκου (χώρος πρώην καταυλισμού αθίγγανων ) πάνω από την λεωφόρο 
Βεΐκου και μεταξύ της οδού Καποδιστρίου και των συνόρων του Δήμου Ν. Ιωνίας με τον Δήμο 
Γαλατσίου (98 στρ). 
  Στο χώρο μεταξύ των οδών Αναγεννήσεως - Δεμιρδεσίου – Καλλισθένους και Βεϊκου 
έως τα σύνορα με τον Δήμο Γαλατσίου (50 στρ). 
 Στην περιοχή εκατέρωθεν της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος της Λεωφόρου 
Ηρακλείου έως το ύψος της οδού Αργένους (20 στρ). 
 Στους χώρους, και πρανή της οδού Δεμιρδεσίου κάτωθεν της οδού Βεΐκου και από το 
ύψος της οδού Καποδιστρίου έως το ύψος της οδού Aναγεννήσεως (30 στρ). 
 Στο χώρο  Aδριάνειου  μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως –Χρήστου Μάντικα-
Εμμανουήλ Παππά (10 στρ). 
 Στις  όχθες του ρέματος  στα σύνορα με τη Νέα Φιλαδέλφεια κοντά   στην οδό 
Παπαναστασίου (5 στρ). 
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   Οι εργασίες θα αφορούν τον καθαρισμό των περιοχών από ξερά χόρτα, την αφαίρεση των 
ξερών δένδρων και κλαδιών, των θάμνων, την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων 
και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, καθώς επίσης τον καθαρισμό 
του χώρου από κάθε είδους απορρίμματα και την αποκομιδή τους. 
 
  Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προβούμε σε αυτή την ενέργεια είναι η μεγάλη έκταση των 
προς καθαρισμό  περιοχών, το μειωμένο τεχνικό αντίστοιχα προσωπικό  της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και το κατεπείγον των εργασιών εξαιτίας του επικείμενου καλοκαιριού, των 
υψηλών  θερμοκρασιών και του κινδύνου πυρκαγιάς . 
           Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η περιφέρεια Αττικής κάθε χρόνο εγκρίνει  
συγκεκριμένο κονδύλι  στο  Δήμο για την αντιμετώπιση τέτοιων αναγκών.  
    Για τους ανωτέρω λόγους καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει  την ανάθεση 
εργασιών καθαρισμού  και αποψίλωσης σε  περιαστικούς  χώρους πρασίνου του Δήμου μας  για 
την αποφυγή πυρκαγιών. Το κόστος της όλης εργασίας θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6279.0002  του 
προϋπολογισμού του 2022 με τίτλο ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)  
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.99182022 εισήγηση. 
 
 

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

 

 Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών καθαρισμού  και αποψίλωσης σε  περιαστικούς  χώρους 
πρασίνου του Δήμου μας  για την αποφυγή πυρκαγιών.  
Το κόστος της όλης εργασίας θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6279.0002  του προϋπολογισμού του 2022 
με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)». 
  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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