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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  9ης / 15.05.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   63/2020 

    Θέμα 7ο:  Έγκριζη Μνημονίοσ Δνεργειών για ηην «πρόληυη και ανηιμεηώπιζη κινδύνφν από 

ηην εκδήλφζη δαζικών πσρκαγιών έηοσς 2020». 

 

    Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     15η Μαΐοσ  έηοσς 2020 ημέρα  Παραζκεσή  

και ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 3180/11.05.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη   

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη  

            ηεο ππαιιήινπ πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ  

            ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Ρόδος Νηθόιαος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

 

                 Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 

 

ΑΔΑ: ΩΣΧΛΩ9Π-ΡΧ7



 2 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 7ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε έγθξηζε 

ηνπ Μλεκνλίνπ Ελεξγεηώλ γηα ηελ «πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ έηνπο 2020», έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππαιιήινπ ηεο δ/λζεο 

πεξηβάιινληνο: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Έγκριζη Μνημονίοσ Ενεργειών για ηην «πρόληψη και ανηιμεηώπιζη κινδύνων από ηην εκδήλωζη 

δαζικών πσρκαγιών έηοσς 2020». 

 

Σο Μνημόνιο Δνεργειών πρόληυης και ανηιμεηώπιζης κινδύνφν από ηην εκδήλφζη δαζικών 

πσρκαγιών έηοσς 2020, περιγράθει ηις ενδεδειγμένες ενέργειες όλφν ηφν θορέφν και σπηρεζιών ηοσ 

Γήμοσ Βέλοσ-Βότας, προκειμένοσ να προληθθούν και να ανηιμεηφπιζηούν οι κίνδσνοι από ηστόν 

εκδήλφζη δαζικών πσρκαγιών με ηον καλύηερο δσναηό ηρόπο.  

 Σο παρόν επικαιροποιημένο μνημόνιο ενεργειών ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας περιλαμβάνει 

ονομαζηικές καηαζηάζεις ανθρώπινοσ δσναμικού, καθώς και καηάλογο ηφν μέζφν πολιηικής προζηαζίας 

ηοσ Γήμοσ (μητανήμαηα έργφν, οτήμαηα μεηαθοράς προζφπικού κ.λ.π.), ηο μηηρώο ιδιοκηηηών 

οτημάηφν και μητανημάηφν έργφν για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηφν αναγκών, ονομαζηικές καηαζηάζεις 

και ζηοιτεία επικοινφνίας Προέδρφν Γημοηικών και Σοπικών Κοινοηήηφν ηοσ Γήμοσ, ζσναρμόδιφν 

θορέφν και εμπλεκόμενφν σπηρεζιών, ζύμθφνα με ηα αναγραθόμενα ζηην εγκύκλιο ηης Γενικής 

Γραμμαηείας Πολιηικής Προζηαζίας για ηην ανηιμεηώπιζη δαζικών πσρκαγιών.  

 κοπός ηοσ παρόνηος μνημονίοσ είναι να ενεργοποιήζει ηοσς θεζμικά καηοτσρφμένοσς 

μητανιζμούς πρόληυης και ανηιμεηώπιζης δαζικών πσρκαγιών, καθώς και να βεληιζηοποιήζει ηον 

ζσνηονιζμό ηφν εμπλεκόμενφν θορέφν.  

 Σα αναγραθόμενα ζηο παρόν μνημόνιο μπορούν να ηροποποιηθούν ύζηερα από πρόηαζη ηφν 

εμπλεκόμενφν θορέφν και σπηρεζιών.   

Οι σπεύθσνοι πολιηικής προζηαζίας ζηο Γήμο Βέλοσ-Βότας και οι βαζικές αρμοδιόηηηές ηοσς 

περιγράθονηαι περιληπηικά ζηην σπ’αριθμ. 336/25-09-2019 Απόθαζη Γημάρτοσ (ΑΓΑ:ΨΟΚΓΩ9Π-

6Ρ2). 

Το δημοηικό ζσμβούλιο καλείηαι να εγκρίνει ηο Μνημόνιο Ενεργειών πρόληψης και ανηιμεηώπιζης 

κινδύνων από ηην εκδήλωζη δαζικών πσρκαγιών έηοσς 2020. 

      

 Η ζσνηάκηρια       Ο Προχζηάμενος  

        Γ/νζης Περιβάλλονηος 

  Κσριάκη Βαζιλική      Βαμβάηζικος Παναγιώηης 
 

     Τν αλσηέξσ κλεκόλην εγθξίζεθε θαη από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή κε ηελ ππ΄αξηζ. 2/2020 απόθαζή 

ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 63 ηνπ Ν. 3852/2010. 

     Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

     Τν ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη ην ζπληαρζέλ κλεκόλην θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαθέξνληαη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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       Δγθξίλεη θαη επηθαηξνπνηεί ην Μλεκόλην Δλεξγεηώλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ από ηελ 

εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ έηνπο 2020, όπσο απηό εθηέζεθε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαηά ηελ 

εηζήγεζε ηεο απόθαζεο.    

    Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απνηειεί  ην ζπληαρζέλ Μλεκόλην Ελεξγεηώλ , από ην ηκήκα 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ. 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  63/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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