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Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

  ΘΕΜΑ:  «Ορισμός  δημοτικών  συμβούλων  ως  μελών  συντονιστικού  οργάνου
πολιτικής προστασίας του Δήμου».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
αποχώρησαν οι κ.κ.  Κύρλας, Ζέρβας και Λουφέκης.

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :    25ο  
Αριθ. Απόφασης  :  416/2019



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  την εισήγηση της Δ/νσης
Αγροτικής  Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου,  Δήμου  Πρέβεζας  (αρμόδιος  κ.
Καζούκας),που έχει ως εξής:
<< Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Τις  διατάξεις  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010)  Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3013/2002 ορίζεται ότι:
«1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας
και  περιουσίας  των  πολιτών  από  φυσικές  (ταχείας  ή  βραδείας
εξέλιξης),τεχνολογικές  (συμπεριλαμβανομένων  βιολογικών,  χημικών  και
πυρηνικών  συμβάντων)  και  λοιπές  καταστροφές  που  προκαλούν  καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου
σκοπού  περιλαμβάνεται  η  μέριμνα  για  τα  υλικά  και  πολιτιστικά  αγαθά,  τις
πλουτοπαραγωγικές  πηγές  και  τις  υποδομές  της  χώρας,  με  στόχο  την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
α.  εκπονούνται  σχέδια  και  προγράμματα  πρόληψης,  ανά  κατηγορία
κινδύνου,λαμβάνονται  μέτρα  ετοιμότητας  και  αναλαμβάνονται  δράσεις
πρόληψης,ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,
β.  αξιοποιείται  το  ανθρώπινο  δυναμικό  και  χρησιμοποιούνται  τα  δημόσια  και
ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για
την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.»

  Στην  παρ.3α  του  άρθρου  13  του  Ν.3013/2002  προβλέπεται  η  σύσταση
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου.
Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής:
«To ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:
ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού
Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της
Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα
τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του
δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της
Περιφέρειας.
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 

τον  ορισμό  δύο  (2)  Δημοτικών  Συμβούλων,  εκ  των  οποίων  ο  ένας  από  τη
μειοψηφία.>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.

Δήμαρχος:  Προτείνω  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ. Καραμανίδη  Δημήτριο  από  την
πλειοψηφία και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντόντη Γεώργιο από την μειοψηφία.



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….........................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση της υπηρεσίας,
 την πρόταση του Δημάρχου, 
 τις διατάξεις του Ν.3013/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96  &  97  του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ

Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),
 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87

Α΄7.06.2010),όπως ισχύουν,
 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Καραμανίδη Δημήτριο (πλειοψηφία) & Ντόντη
Γεώργιο   (μειοψηφία), ως μέλη του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής  Προστασίας  του
Δήμου.
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας
κατ’  άρθρο  227  του  Ν.  3852/2010  (όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  118  του  Ν.
4555/2018) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης
καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Οι κ.κ. Αμάραντος Σταύρος, Κυριαζής και η κα Παπαδημητρίου, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  416/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


