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Από το Πρακτικό 1ης  /2021 Τακτικής

 
Αρ. αποφάσεως :  1 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄

δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία  «ΙΟΛ
 

Σήμερα την 5η του μήνα Ιουλίου του έτους 

τακτική - δια περιφοράς  συνεδρίαση 
11838/01-07-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία 

με τις διατάξεις:  α) του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020), τις  υπ' αριθμ.

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την 18318/13.03.2020 με θέμα: 

«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των επο

το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιους του Υπουργείου

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ

μέλη: 

 

1. Ευάγγελος Ντηνιακός-Δήμαρχος 

2. Ευμορφία Σάββα-Αντιδήμαρχος 

3. Γεώργιος Αργυρόπουλος- Αντιδήμαρχος

4. Εμμανουήλ Πετούσης -Αντιδήμαρχος

5. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος -Αντιδήμαρχος

6. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου- Αντιδήμαρχος

7. Βασίλης Καρατζαφέρης –Αντιδήμαρχος 

8. Ιωάννης Κέντρης –Αντιδήμαρχος

 
 
Α π ό ν τ ε ς : ουδείς  

 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο οκτώ (8) μελών 

συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την ένα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Τακτικής- δια περιφοράς -συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 

Χαϊδαρίου 

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄

δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία  «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Χαϊδαρίου.

του έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα 
 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου, 

Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις 

του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 70 

του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», β) την ΚΥΑ

τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Κ B' 4019/20.09.2020), τις  υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την 18318/13.03.2020 με θέμα: 

«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά 

το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την 40/20930/31.03.2020

50Ψ) Εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 

Δήμαρχος - Πρόεδρος  

 

Αντιδήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 

Αντιδήμαρχος  

Αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο οκτώ (8) μελών 

συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

υνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄ αιτίας 

ΟΣ» του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε  

η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 

επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  01-07-2021, σύμφωνα 

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 70 

την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο 

19,  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την 18318/13.03.2020 με θέμα: 

πτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά 

19» και την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 

(8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο οκτώ (8) μελών 

 

ΑΔΑ: Ω1ΓΜΩΗ3-ΝΑ3



Ο Πρόεδρος της Ε..Ε. κ. Ευάγγελος Ντηνιακός/Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ενημέρωσε -δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου- τα μέλη για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν του  υπ αριθμ.: 11848/613/01.07.2021  

εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος,  συνοδευόμενο από το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών εξ΄ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία  «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Χαϊδαρίου., προτείνοντας την 

έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

Η  Εκτελεστική Επιτροπή, έλαβε υπόψη το  αριθ. πρωτ.: 11848/613/01.07.2021  έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας και 

Ελέγχου Περιβάλλοντος, για το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική 

ονομασία  «ΙΟΑΛΟΣ» του Δήμου Χαϊδαρίου και  τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος: επί των συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, η Εκτελεστική  

Επιτροπή,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Την έγκριση του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία  

«ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

Παραπέμπει την παρούσα απόφαση με το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄ αιτίας δασικών πυρκαγιών με 

την κωδική ονομασία  «ΙΟΛΑΟΣ» προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 

και 63 του Ν. 3852/2010. 

 

     Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο        
Χαϊδάρι  06-07-2021 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: Ω1ΓΜΩΗ3-ΝΑ3
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