
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 12/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή 
και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε τακτική  δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ. 
12/23.08.2013 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 14 Δημητριάδης Χρήστος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Μπάτσιος Αστέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Πύρρος Ιωάννης 21
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Δήμητσας Δημήτριος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Λακρός Αλέξανδρος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Χλιούμης Ανδρέας
6 Παρθενιώτης Νικόλαος
7 Γκολόης Γεώργιος

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  δεν 
παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 11ο έκτακτο Λήψη  απόφασης  για  εκτέλεση  έργων  αντιπυρικής 
προστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11781/2010/2-5-
2011 Υ.Α. για την εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών 
πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών

Αριθμός Απόφασης : 328

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  11ο 
έκτακτο θέμα,   μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την 
ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος,  έδωσε τον 
λόγο στον κ.  Δήμαρχο,  ο  οποίος  τόνισε τα εξής :« Καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση για την 
εκτέλεση έργων αντιπυρικής προστασίας του περιαστικού δάσους του οικισμού Ψακούδια Δ.Κ. 
Ορμύλιας και του περιαστικού δάσους του οικισμού Μεταμόρφωσης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκεται η διαμόρφωση ιδανικών συνθηκών πρόληψης, με την 
εφαρμογή κατάλληλων δασοκομικών μέτρων μετρίασης της δασικής βλάστησης. 
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Συγκεκριμένα προτείνονται :
1. Απομάκρυνση των χαμηλών θάμνων που συγκροτούν το μεσώροφο και  η κόμη τους 

έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα των δένδρων της χαλεπίου Πεύκης, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες μεταπήδησης της φωτιάς από έρπουσα σε 
επικόρυφη

2. ο  καθαρισμός  των αναρριχόμενων  θάμνων,  όπως  το  αρκουδόβατο,  φυτά  τα  οποία 
δημιουργούν κατακόρυφους φράχτες στο εσωτερικό των συστάδων και δυσχεραίνουν 
τη  μετακίνηση  των  συνεργείων  δασοπυρόσβεσης  ενώ  παράλληλα  ευνοούν  τη 
μεταπήδηση της φωτιάς από έρπουσα σε επικόρυφη.   

3. κλαδεύσεις των ιστάμενων δένδρων, μέχρι το 1/3 του υπέργειου
Ως εκ τούτου θα πρέπει με την εφαρμογή κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών, οι οποίοι θα 
εκτελεστούν  από  εξειδικευμένα  συνεργεία  δασεργατών,  να  προσπαθήσουμε  να 
περιορίσουμε την ποσότητα της ξερής βιομάζας και να μειώσουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. Οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε είναι:

• Η ολοκληρωτική απομάκρυνση του ξηρού υλικού
• Η τροποποίηση του ξηρού υλικού όπως ο θρυμματισμός, η ανάμειξή του με το 

έδαφος κλπ.
• Η  απομόνωση  του  ξηρού  υλικού  (μεταφορά  του  σε  σημεία  μικρότερης 

επικινδυνότητας, απομόνωσή του με επιμελώς καθαρισμένες από το ξηρό υλικό 
ζώνες). 

Συνήθως  επιδιώκεται  η  διάσπαση  της  συνέχειας  της  δασικής  βλάστησης  και  μέσω 
αυτής:

• Η ενίσχυση της αυτασφάλειας του δάσους
• Η άμεση επέμβαση των επίγειων μέσων πυρόσβεσης για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης και την καταστολή της φωτιάς.
• Η  μείωση  του  κινδύνου  για  το  ανθρώπινο  δυναμικό  που  ασχολείται  με  την 

κατάσβεση.
Πεδίο Εφαρμογής του μέτρου των δασοκομικών χειρισμών : 
α) για το περαστικό δάσος του οικισμού Ψακούδια εμβαδό 54,90στρ. 
β) για το περιαστικό δάσος του οικισμού Μεταμόρφωσης εμβαδού 95,0στρ.”.

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
Την εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών

• του περιαστικού δάσους του οικισμού Ψακούδια Δ.Κ. Ορμύλιας και 
• του περιαστικού δάσους του οικισμού Μεταμόρφωσης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 328/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 3-9-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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