ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206
Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με
αρ. πρωτ. 18197/26-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Γκογκάκης Γρηγόρης
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης
Λώλη Γεωργία
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο κ. Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση
του 6ου θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν
την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και
επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος.
Η Δ.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, προσήλθε πριν
την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας, αποχώρησε πριν
την ψηφοφορία του 6ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαζής Πάνος, Αραβανής Βασίλειος,
Μαργέλης Σπυροπάνος και Σταματέλου Δήμητρα,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος
της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας.
Εισηγητής: Πάνος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Ο εντεταλμένος σύμβουλος, κ. Πάνος Γαζής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δημοτικό
Συμβούλιο:
«Η συγκεκριμένη ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να ενισχύσει το αίσθημα της ευθύνης
στους πολίτες πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) –
προστασίας του περιβάλλοντος.
Κεντρικός στόχος στη παρούσα χρονική στιγμή είναι η οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για
την ενίσχυση της δασοπροστασίας του σμαραγδένιου νησιού μας μέσω της πρόληψης δασικών
πυρκαγιών που υποβαθμίζουν αυτό το πολύτιμο οικοσύστημα. Η ενεργός παρουσία των εθελοντών
θα λειτουργήσει ως ασπίδα για την προστασία του δάσους τις επικίνδυνες μέρες του καλοκαιριού.
Οι εθελοντές, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί της προσπάθειας της τοπικής
αυτοδιοίκησης να προστατεύσει τα δάση από τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Η παρατήρησηεπιτήρηση δασών, οι καθαρισμοί και οι περιπολίες, είναι κάποιες από τις επιλογές που έχει ο κάθε
ευαισθητοποιημένος πολίτης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Η εθελοντική συμμετοχή στη δασοπροστασία θα συνδεθεί με αντίστοιχη εκπαίδευση όλων
των μελών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε πέρα από την καλή διάθεση και την
ευσυνειδησία να υπάρχει και η απαιτούμενη γνώση και δεξιότητα. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση
θα είναι συνεχής διαδικασία επιμόρφωσης των μελών ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και
άλλες φυσικές ή και τεχνολογικές καταστροφές.
Παράλληλα, θα δοθεί σε όλους τους εθελοντές ειδική ταυτότητα, σήμανση και ο κατάλληλος
εξοπλισμός. Η υπό σύσταση ομάδα θα χρηματοδοτείται κάθε χρόνο από τις πιστώσεις για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από το Δήμο Λευκάδας. Τα μέλη της ομάδας θα είναι
υποχρεωμένα να παρακολουθούν την εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους,
διαφορετικά θα διαγράφονται στο τέλος κάθε έτους. Η λίστα των μελών θα ανανεώνεται με νέες
εγγραφές ή διαγραφές που θα γίνονται κάθε χρόνο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για τη σύσταση εθελοντικής ομάδας
Πολιτικής Προστασίας (Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης) του Δήμου Λευκάδας έχοντας
υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. ……………………… αίτηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής
Προστασίας κ. Πάνου Γαζή προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
2. Την περιπ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06
3. Το Φ.Ε.Κ τεύχος Α΄102 της 1 Μαΐου 2002
4. Το Φ.Ε.Κ τεύχος Β΄1431 της 14 Ιουνίου 2013
5. Την εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Πάνου Γαζή.
Ο εισηγητής εισηγείται τα παρακάτω και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
Α. Για τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία «Εθελοντική Ομάδα
Πολιτικής Προστασίας (Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση) Δήμου Λευκάδας
Β. Υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος – Εντεταλμένος
Σύμβουλος και αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ο Δήμαρχος
λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις γνώσεις του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Γραμματειακή υποστήριξη και υπεύθυνος για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα έχει ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Λευκάδας.
Γ. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν να
υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί. (Στο κάλεσμα –
πρόσκληση του Δήμου Λευκάδας, ανταποκρίθηκαν πάνω από 20 υποψήφιοι εθελοντές, οι οποίοι
επιθυμούν να γίνουν μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Λευκάδας). Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα
καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Δ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι η πόλη της Λευκάδας (Διοικητήριο)
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Ε. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε τομείς
πολιτικής προστασίας – δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Στο μέλλον, εφ’ όσον οι συνθήκες
το επιτρέψουν, οι τομείς δράσεις της εθελοντικής ομάδας θα διευρυνθούν, όπως: οργάνωση και
λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές, αρωγή στους πληγέντες μετά
από καταστροφές, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών.
ΣΤ. Ο Δήμος Λευκάδας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των
στόχων της Ομάδας Εθελοντών.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με
είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει:
Α. Για τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία «Εθελοντική Ομάδα
Πολιτικής Προστασίας (Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση) Δήμου Λευκάδας
Β. Υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος – Εντεταλμένος
Σύμβουλος και αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ο Δήμαρχος
λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις γνώσεις του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Γραμματειακή υποστήριξη και υπεύθυνος για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα έχει ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Λευκάδας.
Γ. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν να
υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί. (Στο κάλεσμα –
πρόσκληση του Δήμου Λευκάδας, ανταποκρίθηκαν πάνω από 20 υποψήφιοι εθελοντές, οι οποίοι
επιθυμούν να γίνουν μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Λευκάδας). Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα
καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Δ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι η πόλη της Λευκάδας (Διοικητήριο)
Ε. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε τομείς
πολιτικής προστασίας – δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Στο μέλλον, εφ’ όσον οι συνθήκες
το επιτρέψουν, οι τομείς δράσεις της εθελοντικής ομάδας θα διευρυνθούν, όπως: οργάνωση και
λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές, αρωγή στους πληγέντες μετά
από καταστροφές, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών.
ΣΤ. Ο Δήμος Λευκάδας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των
στόχων της Ομάδας Εθελοντών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 206/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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