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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17
της 25ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Απόφασης  202

  ΘΕΜΑ 1ο μοναδικό: Eισήγηση για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των
                               περιοχών Αγ. Χαράλαμπος, Σουσάκι, Γλυκειά Ζωή, Κοψιά – 
                               Λιοντάρι, Κατσιβίρι, Νέα Πολιτεία της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.
  

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και  ώρα 6:00,  συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 11943/25-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010),  περί  "Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγίων Θεοδώρων, στον
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  είκοσι επτά (27), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Πέτρου  Παναγιώτης  -  Πρόεδρος,  2.Γεωργίου  Αθανάσιος,
3.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  4.Πρωτοπαππά  Μαρία,  5.Θυμής  Φίλιππος,  6.Θυμής
Μιχαήλ, 7.Βλάσσης Ευάγγελος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Σπύρου Κων/νος, 10.Στάμου
Γεώργιος, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 13.Ράτης Σπυρίδων,
14.Πέρρας Σωτήριος, 15.Νικολάου Σωτήριος, 16.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 17.Παύλου
Παύλος,  18.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  19.Βαρελάς  Παναγιώτης,  20.Γεωργίου
Χαράλαμπος,  21.Λογοθέτης  Κων/νος,  22.Μουζάκης  Αθανάσιος,  23.Δόσχορης
Κων/νος  24.Κοφινάς  Ηλίας,  25.Θεοδώρου  Αγγελική,  26.Πέτρου  Θεόδωρος,
27.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι  κκ.  Βενετσάνου  Ελένη,  Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,  με  δικαίωμα
ψήφου & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: ουδείς
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Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση
και λήψη Απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, «Eισήγηση
για  την  κήρυξη  σε  κατάσταση έκτακτης  ανάγκης  των περιοχών Αγ.  Χαράλαμπος,
Σουσάκι,  Γλυκειά  Ζωή,  Κοψιά  –  Λιοντάρι,  Κατσιβίρι,  Νέα  Πολιτεία,  της  Δ.Ε.  Αγ.
Θεοδώρων», λόγω  της  καταστροφικής  πυρκαγιάς  της  23ης  Ιουλίου  2018  και
προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέντων
περιοχών . 

Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, αποφαινόμενο
για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του
Ν.3852/2010.

Ακολούθως  κι  επί  του  μοναδικού  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  κ.
Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 11925/25-7-2018 εισήγηση
του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο
στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Οι περιοχές Αγ. Χαράλαμπος, Σουσάκι, Γλυκειά Ζωή, Κοψιά – Λιοντάρι, Κατσιβίρι,
Νέα Πολιτεία, της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων αντιμετώπισαν το μέτωπο της καταστροφικής
πυρκαγιάς της 23ης  Ιουλίου 2018, με αποτέλεσμα να γίνουν καταστροφές σε οικίες
και υποδομές, που οι δυνάμεις του Δήμου μας είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν.
1.Η μορφή της καταστροφής  
 Σύμφωνα  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  που  έχει  εκδώσει  η  Δ/νση  Σχεδιασμού  και
αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  της  Γ.Γ.Π.Π.  η  μορφή  της  καταστροφής  όπως
προσδιορίζεται  στο  Παράρτημα  1,  Προσθήκη  1  του  γενικού  σχέδιου  Πολιτικής
προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» , περιγράφεται ως: «ΓΕΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (2013)
 
2.Η ένταση της καταστροφής (που καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή
ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και  στην περιουσία των πολιτών,  στα
αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές.)
Άμεση συνέπεια της Πυρκαγιάς είναι η ολοσχερής καταστροφή δώδεκα (12)  οικιών
και   η  μερική  καταστροφή  άλλων  η  μερική  και  ολική  καταστροφή  υποδομών
(ύδρευσης, ηλεκροδότησης και Τηλεφωνοδότησης) ως και η ολική καταστροφή του
φυτικού πληθυσμού της περιοχής.
Λόγω  της  ανεπάρκειας  των  καταστραφέντων  υποδομών  και  κατοικιών  και  της
ανυπολόγιστης ζημιάς που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά στην περιοχή απαιτείται η
κήρυξη των ως άνω τμημάτων  Αγ. Χαραλάμπους, Σουσακίου, Γλυκειάς Ζωής,
Κοψιά -  Λιοντάρι,  Κατσιβίρι,  Νέας  Πολιτείας  της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να γίνει άμεση λήψη των απαραίτητων
προσωρινών μέτρων προστασίας και περιορισμού της επικινδυνότητας. 

3. Προσδιορισμός χώρου της καταστροφής
 Ο χώρος της καταστροφής προσδιορίζεται από τον οικισμό Αγ. Χαραλάμπους και
προς  τους  ανατολάς  όμορους  οικισμούς  Σουσακίου,  Γλυκειάς  Ζωής,  Κοψιά-
Λιοντάρι, Κατσιβίρι, Νέα Πολιτεία της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων που ανήκει στην Π.Ε.
Κορινθίας,
Ζητούμε την άμεση κήρυξη των ως άνω περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης».

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος λαβών τον λόγο εισηγήθηκε την κήρυξη των ως
άνω  πληγέντων  περιοχών  σε  κατάσταση  εκτάκτου  ανάγκης,  προκειμένου  να
επισπευτούν οι διαδικασίες για την άμεση αποκατάστασή τους  . 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών του    

    Ο μ ό φ ω ν α

Υποβάλλει  αίτημα  στην  Αρμόδια  Αρχή  για  την  κήρυξη  σε  κατάσταση  έκτακτης
ανάγκης των περιοχών Αγ. Χαράλαμπος, Σουσάκι, Γλυκειά Ζωή, Κοψιά – Λιοντάρι,
Κατσιβίρι,  Νέα Πολιτεία  της Δ.Ε.  Αγ.  Θεοδώρων του  Δήμου μας,  προκειμένου να
ληφθούν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από
την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης  Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την εισήγηση  του
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας και του κ. Δημάρχου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  202/2018

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
  (΄Επονται υπογραφές )

  Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 25 Ιουλίου 2018

  Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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