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Λήψη απόφασης σχετικά με την Εθελοντική Δασοπροστασία του Υμηττού.
Πρακτικό της με αριθ. 11/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, της 25ης του μηνός Ιουλίου του έτους 2012.
Στο Χολαργό σήμερα, 25/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17897/20-07-2012,
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 24 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αποστολόπουλος Η., Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Φασούλη Ε.,
Σταθογιάννης Ε., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Μπουφούνου Β.,
Τσικρικώνη Α., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Νομικός Α., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Κεχρής
Ι., Αυγουρόπουλος Α., Νικάκη Β. Παπαγεωργίου Κ., Μπρέμπου Γ., Πολυκαλά Χ., Ζήκας Π.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Κτιστάκη Μ., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν.,
Αθανασάκου Μ., Δημητριάδου Μ., Πλειώνης Δ., Ρεμούνδος Γ.(οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού
κκ Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξύδης και ο δημοτικός
υπάλληλος κ. Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας
διάταξης θέμα σχετικά με την Εθελοντική Δασοπροστασία του Υμηττού, πρότεινε στο
Σώμα τη συζήτησή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συζήτηση του ως άνω θέματος.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. 17986/23-07-2012 έγγραφο που
υπογράφεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους κκ Αυγουρόπουλο, Δημητριάδου, Ζήκα,
Κεχρή, Μουντάκη, Μπρέμπου, Νικάκη, Νικολάου, Παπαγεωργίου, Πλειώνη, Πολυκαλά,
Ρεμούνδο και Τίγκα και στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:
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Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, έξι νέες φωτιές μπήκαν στον Υμηττό, ενώ
σβήστηκαν χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής και των ομάδων Εθελοντικής
Δασοπροστασίας Χολαργού και Παπάγου, με την καθοριστική συμβολή των Ομάδων
Δασοπροστασίας Καισαριανής και Βύρωνα.
Θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού για την πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού και συγχαρητήρια στους
εθελοντές Χολαργού και Παπάγου, όπως και στους εθελοντές της Καισαριανής και
Βύρωνα.
Είναι φανερό ότι υπάρχουν ποικιλώνυμα οικονομικά συμφέροντα πίσω από τους
εμπρησμούς στον Υμηττό όπου, στις 3/7 μπήκαν τρεις συνεχόμενες φωτιές και μάλιστα η
μία μέσα σε παρατηρητήριο.
Το περασμένο Σάββατο δε, κάηκαν 25 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ εκτιμούμε ότι οι
«προσπάθειες» αυτές θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι.
Αν οι καιρικές συνθήκες ήταν διαφορετικές, πιθανότατα η ζημιά στον Υμηττό να ήταν πολύ
μεγαλύτερη.
Ταυτόχρονα όμως, στην τελευταία πυρκαγιά του Σαββάτου 14/7 στις προσπάθειες
κατάσβεσης παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα πολυδιάσπασης και έλλειψης ενιαίου
συντονισμού στις ομάδες εθελοντικής δασοπροστασίας Χολαργού και Παπάγου.
Η κατάσταση αυτή οφείλεται στα προβλήματα ενοποίησης των δύο ομάδων εθελοντών
ΕΥΔΑΔΗΧ (Χολαργός) και ΔΑΠΑ (Παπάγος), που αντανακλούν στο επίπεδο συντονισμού,
ετοιμότητας οργάνωσης και εκπαίδευσης των ομάδων.
Είναι σαφές ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται και αυτά τα προβλήματα
πρέπει άμεσα να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει δυνατό η
αποτελεσματική περιφρούρηση του βουνού στο Δήμο μας, όπως γίνεται στους άλλους
Δήμους πέριξ του Υμηττού.
Επειδή η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στο μέσον της, επειδή η προστασία του Υμηττού
είναι πρωταρχική προτεραιότητα και επειδή ο Υμηττός αντικειμενικά κινδυνεύει άμεσα,
πρέπει να ληφθούν έγκαιρα και να επιβληθούν άμεσα οι σωστές αποφάσεις.
Ακολούθως, το λόγο έλαβαν οι περισσότεροι των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και αρκετοί
εκ των παριστάμενων ακροατών (μεταξύ των οποίων και μέλη των εθελοντών Χολαργού) οι
οποίοι αναφέρθηκαν στο θέμα επισημαίνοντας ο καθένας εξ αυτών τις απόψεις και
παρατηρήσεις τους.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος, αφού εξήρε την
προσπάθεια, την αποτελεσματικότητα και το έργο των Εθελοντικών Ομάδων
Δασοπροστασίας, τόσο του Παπάγου όσο και του Χολαργού, πρότεινε στο Σώμα να
εκφράσει τη στήριξή του στους εθελοντές, να καλέσει και να ευαισθητοποιήσει τους
δημότες Παπάγου – Χολαργού προς στήριξη, με κάθε τρόπο, του έργου τους και να
διακηρύξει ότι κάθε προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης των όποιων προβλημάτων
δεν συμβάλλει στην προστασία του Υμηττού.
Τέλος, ο Δήμαρχος εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να επανεξετάσει, σε
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ, το όλο πλέγμα συντονισμού και
συνεργασίας Δήμου – ΔΟΠΑΠ – Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας, μετά το πέρας της
αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να αμβλυνθούν οι παρατηρούμενες και υφιστάμενες
δυσλειτουργίες.
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Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης, όπως αυτή
προτάθηκε από το Δήμαρχο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου, συμφώνησε με την πρόταση του Δημάρχου και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Εκφράζει τη στήριξή του στους εθελοντές δασοπροστασίας των ομάδων Παπάγου και
Χολαργού και τις ευχαριστίες του για το προσφερόμενο από αυτούς έργο.
β. Καλεί τους δημότες Παπάγου – Χολαργού να ευαισθητοποιηθούν και να στηρίξουν με
κάθε τρόπο τις προσπάθειες των εθελοντών, πυκνώνοντας ενεργά και οργανωμένα τις
γραμμές τους.
γ. Διακηρύσσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η παραμικρή προσπάθεια μικροπολιτικής
εκμετάλλευσης των οποιωνδήποτε προβλημάτων των εθελοντών δε συμβάλλει στην
προστασία του Υμηττού και στο πνεύμα που πρέπει να διέπει τον εθελοντισμό και τους
εθελοντές.
δ. Συμφωνεί με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να επανεξετάσει, σε συνεργασία με το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ, το όλο πλέγμα συντονισμού και συνεργασίας Δήμου
– ΔΟΠΑΠ – Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας, μετά το πέρας της αντιπυρικής
περιόδου, προκειμένου να αμβλυνθούν οι παρατηρούμενες και υφιστάμενες
δυσλειτουργίες, ώστε η προσφορά των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας του
Δήμου να μεγιστοποιηθεί προς όφελος του Υμηττού, του περιβάλλοντος και του Δήμου
Παπάγου Χολαργού.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Νικολάου

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Μαρία Δημητριάδου

Ηλίας Αποστολόπουλος

Τα Μέλη
Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Φασούλη Ε., Σταθογιάννης Ε.,
Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Μπουφούνου Β., Τσικρικώνη Α., Δοπτόγλου
Δ., Μπελιτσάκος Ά., Νομικός Α., Τίγκας Κ., Κεχρής Ι., Αυγουρόπουλος Α., Νικάκη Β.
Παπαγεωργίου Κ., Μπρέμπου Γ., Πολυκαλά Χ., Ζήκας Π.

