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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38651/28-07-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 
 
Αριθ.  Απόφασης 246/2011                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη σύσταση «Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου» Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση φυσικών 
καταστροφών 
 

Σήμερα στις 21 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 36674/15-07-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους την  15-07-2011      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 
Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη 
σύσταση «Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου» Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση φυσικών 
καταστροφών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 36142/13-07-2011 σχετικό έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3013/02 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.»  
Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (άρθρο 75 Ν. 3463/06) περιλαμβάνεται ο τομέας της 
Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, κυρίως: 
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά 
τους όρια. 
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο 
του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που 
αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.  
Yφίσταται καθήκον των ΟΤΑ να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
των δημοτών τους και από έκτακτα γεγονότα, όπως οι πλημμύρες, εντός των ορίων της κατά 
τόπον αρμοδιότητας τους. ΣτΕ Α' 788/2006 (Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 
Τόμος 52 Τεύχος 2 έτος 2008).  
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν.3013/2002  
«3. α. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 
β. 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 
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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. 
γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, 
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.» 
δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των 
ζημιών,  το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση,  με δυνατότητα συνέχισης της 
συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. (άρθρο 13 παρ.3 
Ν.3013/2002). 

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ορίσει εκπροσώπους τους που 
θα συμμετάσχουν στο Σ.Τ.Ο. του δήμου μας, όταν αυτό συνεδριάζει.  
Οι εκπρόσωποι για το έτος 2011 είναι οι εξής : 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 
Εκπρόσωπος κα ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με αντικαταστάτη της τον κο ΜΠΕΛΛΟ 
ΘΕΟΔΩΡΟ.   
Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής – Δασαρχείο Αιγάλεω. 
Εκπρόσωπος κος ΓΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.   
Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών . 
Εκπρόσωπος κος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ (Πύραρχος) με αναπληρωτή του τον κο ΝΙΑΦΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Επιπυραγό). 
Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου.   
Εκπρόσωπος Ανθ/μος κος ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αναπληρώτριά του την Αστυφ. κα 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
Δημοτική Αστυνομία Ιλίου 
Εκπρόσωπος κος ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ με αναπληρωτή του τον κ. ΦΛΩΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να συστήσετε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 
(Σ.Τ.Ο.) του δήμου μας.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  Συστήνει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου μας το οποίο αποτελείται 
από τους κ.κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού & Κακούρη Αντώνιο Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., 
Παπαδογιαννάκη Α. απέχουν. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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