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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 5
H

 /31-05-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  9/2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ            

                        

 

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 31-05-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαϊου  του 

έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. Πρωτ.15429/25-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο και τους κοινωνικούς φορείς της Δ.Ε. Σταμάτας , σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων  88 και 86 παρ.4, 5  του Ν. 3852/2010,   για συζήτηση και διατύπωση 

γνώμης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις για την πυροπροστασία της Δ.Ε. Σταμάτας. 

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επί του υπ' αρ.πρωτ. 13875/12-5-2017 αιτήματος των ιδιωτικών         

εκπαιδευτηρίων ΄΄ΩΘΗΣΗ΄΄, σχετικά : α)Σήμανση του οδοστρώματος έμπροσθεν του σχολείου 

προς αποφυγή της στάσης – στάθμευσης οχημάτων και β)Τοποθέτηση ειδικής πινακίδας για την 

απαγόρευση στάσης – στάθμευσης άλλων οχημάτων στο τμήμα του δρόμου που χρησιμοποιείται 

για τα ΑΜΕΑ. 

             
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες. 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας E.                                                      1)Πέππας Γ.  

2).Μαραθιά Α.                                       2)Κόκκαλης Γ.      

3)Χρήστου Γ.                                       

       

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες ο Δ.Σ. κ.Κριεμάδης Στέφανος και ο μορφωτικός 

περιβαντολλογικός σύλλογος Ευξείνου Πόντου ''Η Ανατολή''.  

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου 

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο  τα εξής 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των δασικών 

οικοσυστημάτων της χώρας μας και είναι φαινόμενο σύνθετο που ακολουθεί τους 

νόμους της φύσης. Η πλήρης εξάλειψη των δασικών πυρκαγιών, είναι αδύνατη και 

αποτελεί ουτοπία έστω και αν υπήρχε ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός. 

Οι δασικές πυρκαγιές, με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν 

αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες  
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δραστηριότητες, γιατί συμβάλουν στη σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων 

περιοχών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στη 

φυσική ανανέωση και αύξηση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων και  

αρνητικά, προκαλώντας την πλήρη υποβάθμιση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι 

επαναλαμβανόμενες σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο. 

 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εντάσσεται στην 

κατηγορία των φυσικών καταστροφών. 

Η διαχείριση κάθε φυσικής καταστροφής έχει σαν βασικό στοιχείο τον 

προκατασταλτικό σχεδιασμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε όταν συμβεί 

το φαινόμενο να μπορεί να εκτονωθεί μέσα από τα μέτρα και τις υποδομές του 

προκατασταλτικού σχεδιασμού και η συμπεριφορά του να μην ξεπεράσει τα όρια του 

μηχανισμού καταστολής. 

H πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της 

αντιπυρικής προστασίας του δασικού και γενικότερα φυσικού περιβάλλοντος. Ο στόχος 

αυτός επιδιώκεται μέσα από την άρση των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν  τις 

δασικές πυρκαγιές. 

Είναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν από φυσικά αίτια 

(π.χ. Κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, υπολείμματα 

καλλιεργειών , κλπ.) Στην Ελλάδα , ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από 

ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί ότι είναι μεγάλος. 

Αναλύοντας στατιστικά τις αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας 

διαπιστώνουμε ότι το 35% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια (κακός υπολογισμός 

στις καύσεις για καθαρισμούς, βραχυκυκλώματα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος, ανεξέλεγκτοι χώροι καύσης απορριμμάτων , παραλείψεις ή λάθη εκδρομέων 

κλπ.) Ένα μικρότερο ποσοστό περιπτώσεων περίπου 20% οφείλεται σε κακόβουλες 

ενέργειες και το υπόλοιπο 45% που καταγράφεται σε άγνωστα αίτια κατανέμεται 

αναλόγως ανάμεσα στην αμέλεια , θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από 

αμέλεια. 

Από τα παραπάνω εύλογα το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των δασικών πυρκαγιών επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται ή άρση 

των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα τις προκαλούν, καθώς και τη δημιουργία όλων εκείνων 

των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο 

αποτελεσματικό. 

 

Τα μέτρα αφορούν κυρίως: 

-Τη χρήση συστημάτων προσδιορισμού κινδύνου πυρκαγιάς, που καθορίζουν 

χρονικά την πιθανότητα εκδήλωσης της σε μια περιοχή, με σκοπό την άμεση επέμβαση 

των δυνάμεων καταστολής.  

 

-Την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από  

 αμέλεια. 

 

-Την εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής που βοηθούν στην εφαρμογή των  

  σχεδίων καταστολής , όπως : 

 

  *.Διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. 

  *Κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενών νερού και παρατηρητηρίων στα  

    δάση. 

  *Καθαρισμοί δασικής βλάστησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου κλπ. 
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδιο θεσμοθετημένο 

επιτελικό όργανο, έχοντας ως δεδομένο ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των 

δασικών πυρκαγιών προϋποθέτει την κατ' ανάγκη εμπλοκή και συντονισμένη δράση 

πολλών υπηρεσιών και φορέων και ότι η προληπτική οργάνωση είναι το σημαντικότερο 

στοιχείο της όλης προσπάθειας, για την προστασία των πολιτών, των οικισμών και των  

δασών από τις πυρκαγιές, έχει επιλέξει για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

στρατηγικές, που βασίζονται στο διεπιστημονικό σχεδιασμό , την προληπτική 

οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

Είναι γνωστό ότι η πρώτη εμφάνιση της φωτιάς (ανάφλεξη), η οποία συνέχεια 

οδηγεί στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς, οφείλεται κατά ποσοστό 99% σε ανάφλεξη της 

φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, π.χ. Ξερά χόρτα, κλαδιά, 

ποώδης βλάστηση, θάμνοι , υπολείμματα υλοτομιών κ.λπ. 

Η πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την οριζόντια 

και κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης φυτικής ύλης. 

Η δημιουργία συνεπώς ζωνών καθαρισμού γύρω από περιοχές υψηλού κινδύνου 

, όπως κατοικημένους χώρους, σκουπιδότοπους , κατασκηνώσεις – χώρους αναψυχής, 

καθώς και περιοχών που απαιτούν αυξημένη προστασία (π.χ. Αναδασώσεις, περιαστικά 

δάση κλπ.) θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανακοπή της. 

Με τον όρο “καθαρισμό” εννοούμε σειρά εργασιών με σκοπό την πλήρη 

απομάκρυνση της λεπτής διαμέτρου ξερής καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην 

επιφάνεια του εδάφους (ξερά χόρτα, φύλλα , βελόνες, μικροί θάμνοι κατακείμενα 

υπολείμματα δένδρων κλπ.) και κλάδεμα των δασικών δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) 

μέτρων ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση των κλαδιών τους. 

Με τους καθαρισμούς δεν επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος της 

συσσώρευσης  της βιομάζας στα δασικά οικοσυστημάτα της χώρας μας, αλλά η 

προστασία γύρω από περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να προστατευθούν τα πάσης φύσεως 

κτίσματα, που βρίσκονται πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να 

γίνεται περιμετρικός καθαρισμός σε απόσταση τουλάχιστον  10 μέτρων και κλάδεμα 

όλων των δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) μέτρων γύρα από τα κτίσματα, καθώς επίσης 

και καθαρισμός της στέγης και της υδρορροής τους. 

Οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την 

προστασία των κτιρίων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

΄Επειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. Να αποφασίσει σχετικά. 

Το Τ.Σ. Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου  και εισάκουσε τις 

προτάσεις των φορέων και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
                                                                            

                           ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

συμφωνεί με την εισήγηση αλλά για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

στην Δημοτική Ενότητα Σταμάτας, προτείνονται τα παρακάτω: 

1)Να βρεθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών μέσω του Κτηματολογίου για τον καθαρισμό των 

οικοπέδων τους – επιβολή ανάλογου προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους -

Γνωστοποίηση στο Δήμο σε περίπτωση οικοπέδων άγνωστου ιδιοκτήτη. 

 

2)Συγκεκριμενοποίηση της πρότασης για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών , καθ ' υπόδειξη του 

Προέδρου της Δ.Ε. Σταμάτας και σε συνεργασία με το επιτελείο της Πολιτικής Προστασίας. 

 

3)Καταγραφή πολιτών οι οποίοι διαθέτουν μέσα πυροπροστασίας. 
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4)Δημιουργία εθελοντικής ομάδας. 

 

5)Τοποθέτηση καμερών ανίχνευσης φωτιάς σε σημεία αυξημένου κινδύνου. 

 

6)Καθαρισμός περιμετρικά ολόκληρης της περιοχής από τον εργολάβο που έχει συνάψει 

σύμβαση ο Δ-Διονύσου  και έλεγχος της ορθής υλοποίησης του έργου. 

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :9/2017 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1.ΜΑΡΑΘΙΑ Α. 

                                                                            2.ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. 
      

 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 31-5-2017                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

 

                                                             Πέππας Ευάγγελος     

                                                             

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


