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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:     17-2-2020 

       
     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            

           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:              2829 
        
                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 1ης/12-2-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

      

       (Ορθή Επανάληψη  

ως προς το όνομα του Γραμματέως) 

   Αριθμ. Απoφ.  11/2020                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για υποβολή 

αίτησης στήριξης στην πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων έργων 

(πράξεων) προκειμένου να 
ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Μέτρου στο Μέτρο 8 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση 

της βιωσιμότητας των δασών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) 2014-2020 με 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης (τίτλος πρόσκλησης 
υποέργο 8 «Πρόληψη ζημιών σε 

δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων»). 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του 

μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 

μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας, έπειτα από την υπ’ αριθμόν 2282/07.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα 

με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
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Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (19). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) 

Δημητρίου Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη 

Μελπομένη, 7) Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) 

Πίντζου Ελισάβετ, 11) Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, 12) Αδάμος Γεώργιος 13) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 14) Κοφινάς Κων/νος, 15) Πολίτης Ιωάννης, 16) Λαδά 

Γιαννούλα, 17) Δρίτσας Χρήστος, 18) Πανουργιάς Νικόλαος, 19) Συλλελόγλου 

Ανδρέας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Χρυσάφης 

Σταύρος, 4) Γιαννάκης Γεώργιος, 5) Κουβέλης Αλέξανδρος, 6) Σταμπέλος 

Θεοφάνης, 7) Μπρίτσας Χρήστος, 8) Νάσσου Φωτεινή. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ.Δράκου Δήμητρα, Μπρίτσας Χρήστος και Νάσσου Φωτεινή.  

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Κουβέλης Αλέξανδρος.  

Προ της εκφωνήσεως του 21ου θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ. Συλλελόγλου Ανδρέας, Αδάμος Γεώργιος, Νάσσου Φωτεινή και Δράκου Δήμητρα. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.   

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Και εισηγούμενη το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ.Αϊδινιώτης Ιωάννης, ο οποίος έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής: «…Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και συγκεκριμένα τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 

μαζί με την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

δημοσιεύθηκε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», Υπομέτρο 8.3: 

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ» η οποία συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε: 

● Δασικές Υπηρεσίες 

● Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 
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Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της επικράτειας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις 

πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες 

ορίζονται οι πυρκαγιές οι παθογόνοι οργανισμοί και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Το 

Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και 

αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται: 

● οι πυρκαγιές, 

● οι παθογόνοι οργανισμοί, 

● τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα ελληνικά δάση 

(αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και 

αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η διάσταση της 

αντιμετώπισης και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα εισαχθεί οριζόντια στο 

πλαίσιο του Υπομέτρου. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που 

σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών 

παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που 

απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω 

απειλών. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική 

δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές. 

Δασικές πυρκαγιές 

Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιο και πολύπλευρο. Οι δασικές 

πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικότερα στο δασικό 

περιβάλλον της χώρας μας, προκαλώντας την έντονη διάβρωση, την απερήμωση και 

την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού καθώς και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων. Αντίστοιχα, επιφέρουν υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα εφόσον λαμβάνουν χώρα 

σε περιαστικά δάση. Η πρόληψη ζημιών από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές με την 

εισαγωγή κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης οδηγεί σε πληθώρα 

ευεργετικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και 

υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, 

αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και 

προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και 

πανίδας, προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση του μεσογειακού οικοτόπου) 

αλλά και για την κλιματική αλλαγή (χαμηλά επίπεδα CO2, άμβλυνση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου). 

Παθογόνοι οργανισμοί 
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Η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών είναι γνωστό και 

αναμενόμενο φαινόμενο στη δασική διαχείριση. Εντούτοις, κατά την τελευταία 

εικοσαετία έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των αλλαγών στο κλίμα αλλά και της 

αυξημένης εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών ως συνέπεια του διεθνούς εμπορίου. Η 

προστασία της υγείας των φυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών και 

του τοπίου της χώρας. Η υγεία των φυτών είναι επίσης σημαντική για την προστασία 

της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Σε ότι αφορά την αλλαγή 

του κλίματος, τα δάση επηρεάζονται από τη μεταβολή στη συχνότητα, στην ένταση, 

στη διάρκεια και στον χρονισμό των διαταραχών, όπως η εκδήλωση επιδημιών 

εντόμων και παθογόνων οργανισμών. Το κλίμα επιδρά με άμεσο τρόπο τόσο στην 

επιβίωση και εξάπλωση των εντόμων και των παθογόνων οργανισμών όσο και στην 

ευπάθεια των δασικών οικοσυστημάτων. Μεταβολές στη θερμοκρασία ή στις 

βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα ποσοστά επιβίωσης και αναπαραγωγής καθώς και τη 

διασπορά και γεωγραφική εξάπλωση των εν λόγω ειδών. Αυτού του είδους η 

επίδραση φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του φλοιοφάγου εντόμου Ips 

typographus, το οποίο ενώ είχε δύο γενιές ανά έτος στην Νότια Ευρώπη, 

προσφάτως, εμφανίζει και Τρίτη γενιά ανά έτος. Επιπρόσθετα, η ξηρασία επιδρά στην 

άμυνα των δέντρων και τα αποδυναμώνει, διευκολύνοντας την αύξηση και άλλων 

φλοιοφάγων εντόμων. Ο ίδιος μηχανισμός συμβάλει σε πλήθος οξειών προσβολών 

εντόμων ή/και παθογόνων σε δάση όπως τα Peridermium pini (σε δασική πεύκη), 

Epinotia subsequana και Pityokteines spinidens (κεφαλληνιακή ελάτη) και πολλών 

άλλων. Η δράση αφορά στην πρόληψη της εξάπλωσης των παθογόνων του σχετικού 

καταλόγου σε υφιστάμενα δάση και δασικές εκτάσεις.  

Πλημμυρικά φαινόμενα 

Τόσο το ξηροθερμικό κλίμα όσο και το ανάγλυφο της χώρας ευνοούν την έντονη 

χειμαρρικότητα που παρατηρείται στη χώρα μας, η οποία οδηγεί στην απόσπαση 

εκατομμυρίων κυβικών μέτρων εδάφους από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και 

τη μεταφορά και απόθεση τους στις πεδινές, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και 

άλλες καταστροφές, όπως υποβάθμιση των εδαφών και επιζήμιες προσχώσεις. Η 

πρόληψη της εμφάνισης των σχετικών φαινομένων θα έχει πληθώρα ευεργετικών 

αποτελεσμάτων για το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της 

ποιότητας του εδάφους, αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης 

του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και προστασία των λεκανών 

απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της 

βιοποικιλότητας, διατήρηση των μεσογειακών τοπίων και οικοτόπων). Η 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 
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ανέρχεται σε 53.000.000€ με την παρούσα πρόσκληση και κατανέμεται κατά δράση 

ενδεικτικά ως ακολούθως: 

1 Δασικές Πυρκαγιές 30.000.000 

2 Παθογόνοι Οργανισμοί 8.000.000 

3 Πλημμυρικά Φαινόμενα 15.000.000 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, 

σύμφωνα με το ΠΑΑ 2014-2020. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων 

πράξεων ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης μέσω ΟΠΣΑΑ είναι η 28η 

Φεβρουαρίου 2020 (28/02/2020). 

Με βάση τα προαναφερθέντα και δεδομένων των δασικών εκτάσεων του Δήμου μας 

και την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα τους καθώς και την 

προφύλαξη τους από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα: 

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση 

εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 

συμβάντων» ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…». 

         Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας καταψηφίζει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 8: 

«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», Υπομέτρο 8.3: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα της 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ μαζί με την 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου Καθαριότητας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση 

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (τίτλος πρόσκλησης 

υποέργο 8 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων») προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Γενική Δ/νση 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  

         Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας. 

         Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 
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ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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