ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 18/2012
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου,
συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 22/10/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 18871
και ημερομηνία 18.10.2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος
Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο
27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)
Δούρης
Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Γκιόκας Γεώργιος,5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου
Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος
9),
Μπρακούλιας Θεοφάνης 10) Λιάκουρας Δημήτριος 11) Αδαλάκη-Κόρκα
Αλεξάνδρα 12) Λογοθέτης Διονύσιος 13) Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος
15) Καλύβας Παναγιώτης, 16)Νιάρρος Ηλίας, 17) Αλογογιάννης Βλάσης 18)
Γιαννοπούλου Ιωάννα 19)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 20) Αλογογιάννη Πηνελόπη ,
21) Ζάρρος Ανδρέας,22) Ψαράκης Παναγιώτης 23)Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Λύρας Χρήστος , 2)Νάτσιος Αντώνιος,
3) Κούκιος Κων/νος,4) Γκιολής Αναστάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα .
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 338/2012
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Ευρωστίνης»
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισάγοντας το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος ζήτησε να
συζητηθεί το παρακάτω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και λήψη
απόφασης για τη διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης».
Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι
κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον γιατί
είναι πολύ σοβαρό για τη Δυτική Κορινθία κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς
η διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Ευρωστίνη και προχώρησε στη
συζήτησή του.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος αναφέρθηκε στο κλείσιμο των
Δημοσίων Υπηρεσιών στα πλαίσια της περιστολής δαπανών μειώνοντας τις
προσφερόμενες υπηρεσίες το κράτος προς τους φορολογούμενους πολίτες.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη κατάργηση του Πυροσβεστικό Κλιμακίου
Ευρωστίνης, στις ενέργειες που έχουν γίνει από το Δήμο προς τους αρμόδιους
φορείς και τόνισε ότι το εν λόγω Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, λόγω ιδιαιτερότητας
της θέσης του και επειδή αποτελεί την μοναδική πυροσβεστική υπηρεσία εντός
του διευρυμένου δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, πρέπει να διατηρηθεί για
τους παρακάτω λόγους:
1/ Ο διευρυμένος πλέον Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχει πληγεί κατά το
παρελθόν από πυρκαγιές και έχει απολέσει τα 2/3 της δασικής του έκτασης.
2/ Η εναπομείνουσα δασική έκταση που αποτελείται από το δάσος Αγίου
Κων/νου Λυγιάς, το δάσος ορεινού Σαρανταπήχου καθώς και οι δασικές εκτάσεις
Καρυάς και Ζήρειας, έχουν ανάγκη δασοπροστασίας και άμεσης επέμβασης
πυροσβεστικών μέσων.
3/ Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας
ανάφλεξης πυρκαγιών λόγω των επικρατούντων ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων
στο μεγαλύτερο διάστημα του ημερολογιακού έτους.
4/ Η εδαφική αρμοδιότητα επέμβασης των Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Ευρωστίνης είναι μεγάλη καθώς καλύπτει τα δέκα τοπικά διαμερίσματα του
Δήμου Ευρωστίνης και με τον διευρυμένο πλέον Δήμο Ξυλοκάστρου –
Ευρωστίνης επεκτείνεται η επιχειρησιακή του δράση και σε 25 τοπικά
διαμερίσματα ακόμα.
5/ Η Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, η οποία διέρχεται σε ολόκληρη την εδαφική
δικαιοδοσία του Δήμου, είναι πρόξενος πολλών πυρκαγιών λόγω διασποράς
αναμμένων τσιγάρων και εκτόξευσης πυρακτωμένων ελαστικών ή κακόβουλων
ενεργειών. Επίσης, στερείται διαχωριστικής μπάρας ασφαλείας μεταξύ των δύο
ρευμάτων κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται μετωπικές
συγκρούσεις και πολύνεκρα τροχαία ατυχήματα όπου η επέμβαση της
Πυροσβεστικής πρέπει να είναι άμεση.
6/ Στα έργα κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και του νέου
αυτοκινητοδρόμου διανοίγονται σήραγγες και παρίσταται η ανάγκη άμεσης
επέμβασης σε περιπτώσεις εργατικών ή τροχαίων ατυχημάτων.
7/ Η οικοδομική δραστηριότητα στο Δήμο είναι έντονη με συγκροτήματα
κατοικιών, ξενοδοχεία και άλλες κατασκευές στις περιοχές Τρικάλων, Καρυάς,
Ζαχόλης και υπάρχει ανάγκη πυροπροστασίας.
8/ Λόγω του πλήθους κόσμου που συγκεντρώνεται στο αθλητικό κέντρο Ζήρειας
και των προβλημάτων που δημιουργούνται, η παρουσία πυροσβεστικών
δυνάμεων καθίσταται αναγκαία.

9/ Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης είναι η μοναδική πυροσβεστική
υπηρεσία στο νέο διευρυμένο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και το κτίριο του
πυροσβεστικού σταθμού ανήκει στην κυριότητα του Δήμου και τα λειτουργικά
έξοδα της υπηρεσίας είναι ελάχιστα
και πρότεινε να προβούν σε ένδικα μέσα και να ορισθεί επιτροπή που θα
συναντηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό και πρότεινε τους: 1) Δήμαρχο, Μετεβελή
Γεώργιο, 2) Καραβά Ανδρέα, 3)Σκούρα Δημήτριο με αναπληρωτή του τον Κεκερή
Νικόλαο,4) Ζάρρο Ανδρέα, 5) Γκέκα Θωμά , Δασάρχη Ξυλοκάστρου και να
γίνουν κινητοποιήσεις.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μετεβελής Γεώργιος ανέφερε ότι η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κιάτου έχει ζητήσει να κλείσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της
Ευρωστίνης, η δε απόσταση σε περίπτωση ανάγκης από το Κιάτο είναι μεγάλη και
πρέπει να ορίσουμε ομάδα διεκδίκησης ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για τη διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Σκούρας Δημήτριος ανέφερε ότι η
Δυτική Κορινθία έχει ανάγκη να διατηρηθεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στην
Ευρωστίνη κυρίως για λόγους οικολογικούς και πρέπει να υπάρχει πλάνο για τις
ενέργειες που θα γίνουν οι οποίες πρέπει να είναι άμεσες και δυναμικές.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζάρρος Ανδρέας ανέφερε ότι είναι σημαντική η
γρήγορη επέμβαση σε περίπτωση φωτιάς, οι λόγοι για τη διατήρηση του
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης είναι περιβαλλοντικοί, πρέπει να είμαστε
αυστηροί και να γίνει κινητοποίηση του κόσμου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ψαράκης Παναγιώτης ανέφερε ότι με επιχειρήματα
πρέπει να πείσουμε το αρμόδιο υπουργείο ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκαϊνά Ευφροσύνη ανέφερε ότι η επιτροπή που θα
οριστεί πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα.
Ο Δημοτικός σύμβουλος κ Κεκερής Νικόλαος ανέφερε ότι στο παρελθόν η
περιοχή της Ευρωστίνης έχει σωθεί από την άμεση επέμβαση του Πυροσβεστικού
Κλιμακίου Ευρωστίνης.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μενούνος Περικλής αναφέρθηκε στη μεγάλη απόσταση του
Κιάτου με την Ευρωστίνη και σε περίπτωση πυρκαϊάς στην Ευρωστίνη δεν μπορεί
να υπάρξει άμεση επέμβαση από το Κιάτο.
Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου ΄΄Κυλλήνιος Άδωνις΄΄ κ. Κατσικαλής ανέφερε ότι
αν το θέμα του κλεισίματος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου είναι οικονομικό, ο
Σύλλογος μπορεί να καλύψει κάποιες δαπάνες.
Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε με τα παραπάνω, να ασκηθούν ένδικα μέσα και
πρότεινε διαπαραταξιακή επιτροπή που να αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον κ.
τον Αντιδήμαρχο κ. Καραβά Ανδρέα, τον κ. Μετεβελή Γεώργιο, τον κ. Σκούρα
Δημήτριο ή τον κ. Κεκερή Νικόλαο, τον κ. Ζάρρο Ανδρέα και τον κ. Γκέκα
Θωμά , Δασάρχη Ξυλοκάστρου καθώς και να κλείσει συμβολικά για μισή ώρα η
Ν.Ε.Ο. στον κόμβο του Δερβενίου την Τετάρτη 24-10-2012.
Ο κ. Σκούρας Δημήτριος δήλωσε ότι ψηφίζει τα παραπάνω και δεν ψηφίζει για
το κλείσιμο της Ν.Ε.Ο για λόγους αρχής.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης εκφράζει την έντονη
διαφωνία του στην κατάργηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης και
ζητά την διατήρησή του για τους παρακάτω λόγους:
1/ Ο διευρυμένος πλέον Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχει πληγεί κατά το
παρελθόν από πυρκαγιές και έχει απολέσει τα 2/3 της δασικής του έκτασης.
2/ Η εναπομείνουσα δασική έκταση που αποτελείται από το δάσος Αγίου
Κων/νου Λυγιάς, το δάσος ορεινού Σαρανταπήχου καθώς και οι δασικές εκτάσεις
Καρυάς και Ζήρειας, έχουν ανάγκη δασοπροστασίας και άμεσης επέμβασης
πυροσβεστικών μέσων.
3/ Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας
ανάφλεξης πυρκαγιών λόγω των επικρατούντων ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων
στο μεγαλύτερο διάστημα του ημερολογιακού έτους.
4/ Η εδαφική αρμοδιότητα επέμβασης των Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Ευρωστίνης είναι μεγάλη καθώς καλύπτει τα δέκα τοπικά διαμερίσματα του
Δήμου Ευρωστίνης και με τον διευρυμένο πλέον Δήμο Ξυλοκάστρου –
Ευρωστίνης επεκτείνεται η επιχειρησιακή του δράση και σε 25 τοπικά
διαμερίσματα ακόμα.
5/ Η Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, η οποία διέρχεται σε ολόκληρη την εδαφική
δικαιοδοσία του Δήμου, είναι πρόξενος πολλών πυρκαγιών λόγω διασποράς
αναμμένων τσιγάρων και εκτόξευσης πυρακτωμένων ελαστικών ή κακόβουλων
ενεργειών. Επίσης, στερείται διαχωριστικής μπάρας ασφαλείας μεταξύ των δύο
ρευμάτων κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται μετωπικές
συγκρούσεις και πολύνεκρα τροχαία ατυχήματα όπου η επέμβαση της
Πυροσβεστικής πρέπει να είναι άμεση.
6/ Στα έργα κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και του νέου
αυτοκινητοδρόμου διανοίγονται σήραγγες και παρίσταται η ανάγκη άμεσης
επέμβασης σε περιπτώσεις εργατικών ή τροχαίων ατυχημάτων.
7/ Η οικοδομική δραστηριότητα στο Δήμο είναι έντονη με συγκροτήματα
κατοικιών, ξενοδοχεία και άλλες κατασκευές στις περιοχές Τρικάλων, Καρυάς,
Ζαχόλης και υπάρχει ανάγκη πυροπροστασίας.
8/ Λόγω του πλήθους κόσμου που συγκεντρώνεται στο αθλητικό κέντρο Ζήρειας
και των προβλημάτων που δημιουργούνται, η παρουσία πυροσβεστικών
δυνάμεων καθίσταται αναγκαία.
9/ Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ευρωστίνης είναι η μοναδική πυροσβεστική
υπηρεσία στο νέο διευρυμένο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και το κτίριο του
πυροσβεστικού σταθμού ανήκει στην κυριότητα του Δήμου και τα λειτουργικά
έξοδα της υπηρεσίας είναι ελάχιστα.

Β. Ζητά την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης με μόνιμο
προσωπικό και πυροσβεστικά μέσα καθώς και την αναβάθμισή του σε
Πυροσβεστικό Σταθμό Δ΄Τάξεως΄΄.
Γ. Ορίζει επιτροπή διεκδίκησης αποτελούμενη από τον κ. Δήμαρχο, τον
Αντιδήμαρχο κ. Καραβά Ανδρέα, τον κ. Μετεβελή Γεώργιο, τον κ. Σκούρα
Δημήτριο ή τον κ. Κεκερή Νικόλαο, τον κ. Ζάρρο Ανδρέα και τον κ. Γκέκα Θωμά,
Δασάρχη Ξυλοκάστρου.
Δ. Το κλείσιμο συμβολικά για μισή ώρα της Ν.Ε.Ο. στον κόμβο του Δερβενίου
την Τετάρτη 24-10-2012.
(Στο κλείσιμο της Ν.Ε.Ο. δεν συμφώνησε ο κ. Σκούρας).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 338/2012.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ/Α

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

