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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα 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. 4/26.1.2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 

8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

    

  

         ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

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

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

        Μετά την συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος αποχώρησε ο κ. Μπογδάνος Κων/νος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 30
ο
 

 
θέμα, 

έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Χλιούμη, ο οποίος ανέφερε τα εξής : «με το υπ’ 

αριθ. 264 / Φ. 702.7/24-01-2012 της η ΠΥΡ/ΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ μας ενημερώνει για τα 

παρακάτω: «Για  την  αντιμετώπιση  της   ξηροθερμικής  περιόδου  2012  σε  τοπικό  επίπεδο  ορίων   

ευθύνης του Δήμου, με πρόβλεψη ασφαλούς απομάκρυνσης πληθυσμού, σας παρακαλούμε  όπως προβείτε 

στη σύνταξη του τοπικού αντιπυρικού σχεδίου και μας γνωρίσετε σχετικά τα στοιχεία του υπευθύνου 

1 Μπάτσιος Αστέριος 

2 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος : 30
ο
  Σύνταξη Τοπικού Αντιπυρικού Σχεδίου Δήμου Πολυγύρου 

και ορισμός υπεύθυνου Αντιδημάρχου 

Αριθμός Απόφασης : 51  

ΑΔΑ: Β44ΑΩΞΜ-ΛΘ3
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Αντιδημάρχου του Δήμου, τα οποία να προκύπτουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα 

ενημερώνεται σε περίπτωση συμβάντων στον τομέα ευθύνης του Δήμου, πέραν του Δημάρχου και ο οποίος 

θα έχει αρμοδιότητα για την κινητοποίηση του  μηχανισμού του Δήμου όπως παρακάτω:  

1. ετοιμότητα  των  μηχανημάτων ( χωματουργικά – υδροφόρα – πυροσβεστικά ) του    Δήμου  και  

τήρηση  κατάστασης των χειριστών για την άμεση ενεργοποίησή τους   

2. την τήρηση κατάστασης ιδιοκτητών χωματουργικών-υδροφόρων οχημάτων για την  ενεργοποίησή  

τους  σε περίπτωση  μεγάλου  συμβάντος  στον τομέα ευθύνης του Δήμου 

3. τη  λειτουργικότητα  μετά  από τακτικούς ελέγχους (ικανοποιητική πίεση 5 atm  και παροχή  ) των  

πυροσβεστικών κρουνών των Δημ. Διαμερισμάτων του Δήμου  και την  ενημέρωσή  μας  για την   

κατασκευή  τυχόν νέων υδροστομίων  και τήρηση  σχετικής  κατάστασης των θέσεών τους     

4.  την  τήρηση  των  μέτρων  πυροπροστασίας  των ανεξέλεγκτων  χώρων  απόθεσης  

Απορριμμάτων (καθαρισμός  ζωνών κ.λ.π.) καθώς και των Χ.Υ.Τ.Α., όπως  αυτά  προβλέπονται   

στην  9
η
   Πυρ/κη  Διάταξη 

5. τον καθαρισμό  των  αγροτοδασικών   δρόμων  καθώς  και την  τοποθέτηση  προληπτικών μέτρων 

κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς σε ευαίσθητους χώρους της  περιοχής ευθύνης σας (περιαστικά 

δάση, άλση, χώροι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, μνημεία της φύσης κ.λ.π. ) με  ομάδες   

επιτήρησης  ή  περιπόλων      

6. την  δυνατότητα  επάνδρωσής  των  Πυρ/κών  - υδροφόρων οχημάτων  των  Εθελοντικών  

Ομάδων των Δήμων, καθώς και τον τομέα ευθύνης τους ώστε να ενταχθούν στο Σχεδιασμό   

Δασοπυρόσβεσης που εκπονεί  η  Υπηρεσία  μας  για  το  έτος  2012. Σε   περίπτωση  υψηλής   

επικινδυνότητας εάν δεν είναι εφικτή η επάνδρωση των Π/Ο από εσάς να μας γνωστοποιήσετε  

εάν θα  μας παραχωρούνται αυτά για   την  επάνδρωσή  τους από την Υπηρεσία μας 

7. την  συντήρηση  δημοτικών  αντλιοστασίων, καθώς και καταγραφή των θέσεων αυτών, για την 

ευχερή αξιοποίησή τους σε ενδεχόμενες πυρκαγιές, καθώς  επίσης και υδατοδεξαμενών που  

διατίθενται στο Δήμο σας για τον ίδιο λόγο.  

 Στο  πλαίσιο  των  ευρύτερων  δραστηριοτήτων σας, παρακαλούμε για την ευαισθητοποίηση   των 

δημοτών σας  σε  επίπεδο  Εθελοντικών  Ομάδων  και  Συνεταιρισμών (αγροτών,  κτηνοτρόφων, 

υλοτόμων, μελισσοκόμων) στην  προσπάθεια πρόληψης των πυρκαγιών καθώς και με  την ενεργή  

συμμετοχή τους  με  την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας μας και τη συνδρομή τους, καλείται το 

Δ.Σ. για  την   ενημέρωση  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επί των παραπάνω, ώστε  να συνταχθεί 

έγκαιρα  από την Υπηρεσία μας ο αντιπυρικός σχεδιασμός». 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 264 / Φ. 702.7/24-01-2012 της 

ΠΥΡ/ΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής ενότητας Πολυγύρου κ. Γεώργιο Γκλάβα ως 

υπεύθυνο για την κινητοποίηση του μηχανισμού αντιπυρικής προστασίας σε περίπτωση 

συμβάντων στον τομέα ευθύνης του Δήμου. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2012 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 8 - 2 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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