
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28
η
) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 6/24.4.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Αναστάσιος Αναστάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Παπούλιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Δημητριάδης Χρήστος 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Κανταράς Κανταράς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Γκλάβας  Γεώργιος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης 

 

Αριθμός θέματος : 14
ο 

 Κλάδευση – Καθαρισμός υποβλάστησης περιαστικού 

δάσους οικισμού Ψακούδια  

Αριθμός Απόφασης : 140  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 14
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Ματέα ο οποίος ανέφερε 
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τα εξής: «Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017 και επειδή κατόπιν  ελέγχου  

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα εντός του περιαστικού δάσους στα Ψακούδια. Χρειάζεται 

καθαρισμό και αποψίλωση από χόρτα και ξηρά κλαδιά για την αποφυγή πυρκαγιάς. Η εργασία 

αφορά σε κλάδευση των ξερών κλαδιών των δέντρων (χαλέπιος πεύκη) μέχρι του ύψους των 3 

περίπου μέτρων απ’ το έδαφος, καθώς και καθαρισμό της υποβλάστησης (λαδάνια, ρείκια, 

σχίνος κ.α.) και απομάκρυνση των υπολειμμάτων, του περιαστικού δάσους του οικισμού 

«Ψακούδια» έκτασης περίπου 53 στρεμμάτων. 
Ο σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης 

πυρκαγιάς στο περιαστικό δάσος το οποίο βρίσκεται στα όρια του οικισμού και φέρει εύφλεκτη 

υποβλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τους θερινούς 

μήνες είναι ιδιαίτερα αυξημένος λόγω της μεγάλης ευφλεκτικότητας τόσο της υποβλάστησης 

όσο και του υπερκείμενου δάσους χαλέπιου πεύκης. 

Οι κλίσεις του εδάφους που επικρατούν στην έκταση που πρόκειται να καθαριστεί είναι 

μικρές (2-10%), γεγονός που διευκολύνει την χρήση μηχανικών μέσων για τον καθαρισμό και 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων τα οποία θα συγκεντρωθούν με μηχανήματα  του Δήμου σε 

παρακείμενη ακάλυπτη έκταση, με σκοπό να μεταφερθούν στη συνέχεια στο ΧΥΤΑ 

Πολυγύρου.  

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ως εξής: 

 Διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4 m, καθώς και απομάκρυνση των προϊόντων 

κοπής και απόρριψης τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπονται. 

 Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών και υπολειμμάτων (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα 

κ.λ.π.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που 

επιτρέπεται. 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 4.475,00 € συν ΦΠΑ (24%) 1.074,00 € 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 

ΠΡΣ 

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Διαμόρφωση κόμης 

δέντρου ύψους μέχρι 

4m 

ΣΤ4.1 ΤΕΜ. 180 17,50 3.150,00 

2 Καθαρισμός χώρου 

φυτών 

ΣΤ8.1 ΣΤΡ. 53 25,00 1.325,00 

 

        ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 4.475,00 € 

          Φ.Π.Α.  : 1.074,00 € 

                 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.549,00 € 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση 

  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
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Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Κλάδευση – Καθαρισμός υποβλάστησης 

περιαστικού δάσους οικισμού Ψακούδια», έκτασης περίπου 53 στρεμμάτων, όπως φαίνεται 

και στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στην τεχνική έκθεση. 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 140/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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