
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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 πλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηεο  07
εο

  Φεβξνπαξίνπ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: πδήηεζε – Ελεκέξσζε γηα ηελ  «Δηάλνημε δαζηθνύ δξόκνπ 

ππξαζθάιεηαο δηακέζνπ ηεο πεξηνρήο ετηάληα πνπ ζα ελώλεη ηελ Κνηλόηεηα 

Δξαθαίσλ κε ηνλ πθηζηάκελν δξόκν ζηελ πεξηνρή Πνηάκη Καξινβάζνπ». 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 07
ελ

  Φεβξνπαξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Γεπηέξα, χζηεξα απφ ηελ 974/01-02-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ». 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr  (21) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

πκκεηέρνληεο  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

9.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

10.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

11.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

12.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

16.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

17.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

18.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

19.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

20.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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        Με ζπκκεηέρνληεο 

 

1.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

2.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

3.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

4.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

Πξνζειεύζεηο  - Απνρσξήζεηο 

 Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 18:33΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ 

Δκκαλνπήι, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο, ν 

πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηψηεο ηακάηηνο, ν πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Κνζκαδαίσλ θ.Καξαγηαλλάθεο ηαχξνο, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Γξαθαίσλ θ.Καξακαξνχδεο Κσλ/λνο θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καιιηζέαο 

θ.Παπαγεσξγίνπ ηαχξνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ισάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ισάλλεο, θ.Κηινπθηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε 

Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο 

ζεκάησλ θαη Β] ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδνπ νπιηάλα θαη ν εηδηθφο 

ζπλεξγάηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θ.αθειιάξεο Υξηζηφδνπινο. 

 

 

ΘΕΜΑ 9νλ: πδήηεζε – Ελεκέξσζε γηα ηελ  «Δηάλνημε δαζηθνύ δξόκνπ 

ππξαζθάιεηαο δηακέζνπ ηεο πεξηνρήο ετηάληα πνπ ζα ελώλεη ηελ Κνηλόηεηα 

Δξαθαίσλ κε ηνλ πθηζηάκελν δξόκν ζηελ πεξηνρή Πνηάκη Καξινβάζνπ». 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (9
ν
)  έλαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

έδσζε ηνλ ιφγν  ζηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θ.Φαλνχξην Κνπθνχιε θαη ν νπνίνο είπε 

πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Η δηάλνημε δαζηθήο νδνχ απφ ηελ Κνηλφηεηα Γξαθαίσλ πξνο Καξιφβαζη, κέζσ ηεο 

πεξηνρήο ησλ ετηαλίσλ Κνηλφηεηαο Κνζκαδαίσλ, απνηειεί αίηεκα πνιιψλ 

δεθαεηηψλ ησλ θαηνίθσλ ησλ φκνξσλ Κνηλνηήησλ ηεο Γπηηθήο άκνπ Γξαθαίσλ θαη 

Καιιηζέαο. Σν αίηεκα απηφ πνιιέο θνξέο είρε ηεζεί ζε εθπξνζψπνπο ηνπ Δζληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, αιιά θαη ζε πξψελ Ννκάξρεο δηνξηζκέλνπο απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε αιιά θαη ζε εθιεγκέλνπο κεηά ην ζεζκφ ηεο πξψηεο αηξεηήο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο απφ 01-01-1995 αιιά θαη κεηέπεηηα απφ 01-01-2011 πνπ έρνπκε ην 

ζεζκφ ηεο πξψηεο αηξεηήο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Πξνεθινγηθά δίλνληαλ θάπνηεο ππνζρέζεηο αιιά κεηά ην πέξαο ησλ εθινγψλ «ζηε 

ράζε θαη ζηε θέμε» λα παξνπζηαζηεί θάπνηνο Βνπιεπηήο, Ννκάξρεο ή 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Γξαθαίνπο. 

 Με ηε δεκηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ Πεξηνρήο ηελ ηεηξαεηία 1995-1998, πνπ 

απνηέιεζαλ θαη ηνλ πξνάγγειν ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ην 1998, νη δχν (2) 

Κνηλφηεηεο Καιιηζέαο θαη Γξαθαίσλ ήηαλ καδί ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ζην 

πκβνχιην πεξηνρήο Μαξαζνθάκπνπ. 

Ο ηέσο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Γξαθαίσλ θ.Αγγειίλαο Ισάλλεο, έκπεηξνο θαη 

δξαζηήξηνο Κνηλνηάξρεο κε πέληε (5) ζπλερφκελεο ζεηείεο, θαηάθεξε κε ζπλερείο 

πηέζεηο ηνπ πξνο θάζε αξκφδην, ε Κνηλφηεηα Γξαθαίσλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

πκβνχιην Πεξηνρήο Καξινβάζνπ έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηε δηάλνημε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ δξφκνπ. 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ απφ 01-01-1999 νη εθάζηνηε 

Πξφεδξνη ησλ Γξαθαίσλ γλσξίδσ φηη έζεηαλ ην ζέκα ζηνπο: 

Α) Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ 

Β) Ννκάξρεο – Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Γ) Γεκάξρνπο Καξινβάζνπ θαη Δληαίνπ Γήκνπ άκνπ. 

Με ηε δηάζπαζε ηνπ Δληαίνπ Γήκνπ άκνπ ην 2019 ζε δχν (2) δήκνπο Αλαηνιηθήο 

θαη Γπηηθήο άκνπ, ν λενεθιεγείο πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Γξαθαίσλ 

θ.Καξακαξνχδεο Κσλ/λνο κνπ γλσζηνπνίεζε σο δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη δεκφηε ηεο 

Κνηλφηεηαο Καιιηζέαο, λα πξνβνχκε ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Καιιηζέαο θ.Παπαγεσξγίνπ ηαχξν θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο Κνζκαδαίσλ 

θ.Καξαγηαλλάθε ηαχξν γηα λα πεηχρνπκε ηελ έληαμε ηνπ δξφκνπ ζε θάπνην 

πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο κέζσ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ηξείο (3) Πξφεδξνη έζηεηιαλ επηζηνιή: 

α) ηνλ Τπνπξγφ Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

β) ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

θαη θνηλνπνίεζαλ: 

α) Βνπιεπηή άκνπ 

β) Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

γ) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα άκνπ 
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δ) Γήκν Γπηηθήο άκνπ 

ε) Γ/λζή Γαζψλ άκνπ 

ζη) Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία άκνπ 

ην Γήκν Γπηηθήο άκνπ ε επηζηνιή θαηαηέζεθε κε ην ππ΄ αξηζ. 14612/04-11-2021 

πξσηφθνιιν. 

ηε ζπλέρεηα κε ην ππ΄ αξηζ. 15213/17-11-2021 πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ θαηέζεζα 

έγγξαθν ην νπνίν έρεηε παξαιάβεη ζηα mail θαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο θαηέζεζα 

επηζηνιή, ζρεδφλ φκνηα ησλ ηξηψλ Πξνέδξσλ κε ζέκα: «Γηάλνημε δαζηθνχ ρσκάηηλνπ 

δξφκνπ ππξαζθάιεηαο δηακέζνπ ηεο πεξηνρήο «ετηάληα» πνπ ζα ελψλεη ην Γ.Γ. 

Γξαθαίσλ κε ηνλ πθηζηάκελν δξφκν ζηελ πεξηνρή Πνηάκη Καξινβάζνπ ηεο άκνπ».   

Σα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Γξαθαίσλ θαη Καιιηζέαο θαζψο θαη ν παξαζαιάζζηνο 

νηθηζκφο ΄Αγηνο Ιζίδσξνο, αλήθνπλ ζην Γήκν Γπηηθήο άκνπ θαη απνηεινχλ ρσξηά 

ζηε ΒΓ άκν, ζηηο παξπθέο ηνπ φξνπο Κέξθε. Η πεξηνρή απηή θαιχπηεηαη απφ 

ειαηψλεο, δάζε θαη ππθλή βιάζηεζε, ε νπνία πιήηηεηαη απφ ηζρπξνχο βφξεηνπο – 

λφηηνπο αλέκνπο θαη παξνπζηάδεη κεγάιεο πεξηφδνπο μεξαζίαο. 

ε απφζηαζε 12 ρηι. ΒΑ απφ ηνπο Γξαθαίνπο, κέζσ ηεο δαζψδνπο πεξηνρήο 

«ετηάληα», βξίζθεηαη ην Καξιφβαζη πνπ είλαη ην δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν 

ηεο Γ. άκνπ. Η ζχλδεζε ηνπο γίλνληαλ απφ πνιχ παιηά κέζσ ελφο εκηνληθνχ δξφκνπ 

πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο πεξηπαηεηηθφ κνλνπάηη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Αξθεηά ρξφληα πξίλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ Γξαθαίσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ Καξινβάζνπ, είρε μεθηλήζεη ε δηάλνημε ελφο δαζηθνχ δξφκνπ γηα λα ελψζεη ηηο 

δπφ πιεπξέο. Γπζηπρψο ην έξγν ζηακάηεζε. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξεηάδεηαη ε 

δηάλνημε αθόκα κόλν 5,7 ρηι. 

Ο κνλαδηθφο ζήκεξα ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ παξαπάλσ ρσξηψλ κε ηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ (Καξιφβαζη) θαη ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, γίλεηαη νδηθψο πεξηκεηξηθά 

ηνπ φξνπο Κέξθε ζε κηα καθξά δηαδξνκή κε έλαλ εμαηξεηηθά επηθίλδπλν δξφκν, 

θαζφηη είλαη πνιχ ζηελφο κε πνιιέο απφηνκεο ζηξνθέο, ρσξίο επαξθή ζεκαηνδφηεζε. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ απφζηαζε Γξαθαίνη – Καξιφβαζη 50 ρκ  θαη δηάξθεηα 

δηαδξνκήο 1,5 ψξα πεξίπνπ. Δμ΄ απηνχ ηνπ γεγνλφο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα πην πάλσ ρσξηά είλαη ε δπζθνιία άκεζεο πξνζέιεπζεο νρεκάησλ 

πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο νρήκαηα ηεο ππξνζβεζηηθήο 

θαη αζζελνθφξα. Γεδνκέλνπ φηη φπσο δειψλνπλ νη εηδηθνί επηζηήκνλεο, ιφγσ 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη ππξθαγηέο ζα είλαη ζπρλέο ζην κέιινλ θαη κεηά ηηο 

θαηαζηξνθηθέο θαη θνληθέο ππξθαγηέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηε ρψξα καο νη θάηνηθνη 

είλαη ηδηαίηεξα αλήζπρνη θαη αηζζάλνληαη εγθαηαιεηκκέλνη θαη απξνζηάηεπηνη ζηα 

ρσξηά ηνπο. Δπηπιένλ ηνπο πξνβιεκαηίδεη ε κέρξη ηψξα απξαμία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 

Πνην επηρείξεκα κπνξεί λα αληηπαξαηεζεί ζε απώιεηα δσήο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε γξήγνξεο πξόζβαζεο ζε πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή θξνληίδα ή ζε 

ππξθαγηά πνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε  άκεζε αληηκεηώπηζε ηεο, ιόγσ ηεο 

έιιεηςεο δαζηθνύ δξόκνπ ππξνπξνζηαζίαο? 

Πνηνο ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε λα κε γίλεη απηόο ν δξόκνο, όηαλ ζήκεξα, ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ, ιόγσ αηθληδίνπ γεγνλόηνο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, 

ρξεηάδεηαη 1,5 ώξα πεξίπνπ λα θζάζεη θαλείο ζην Κέληξν Τγείαο Καξιόβαζη κε 

ίδηα κέζα, ελώ αλ ρξεηαζηεί αζζελνθόξν απαηηνύληαη πεξίπνπ 3 ώξεο. 

Πξάγκαηη, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ζε πεξίπησζε 
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πνπ ζπκβεί ππξθαγηά. 

Σα ρσξηά καο πεξηβάιινληαη αζθπθηηθά απφ ππθλφ αδηαπέξαζην θαη απξφζηην δάζνο 

πνιχ εχθιεθησλ δαζηθψλ εηδψλ (πεχθα, ειηέο, ζπάξηα, πνπξλάξηα θ.α.), κε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ζηα δέλδξα θαη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ αλαθιέμηκνπ πιηθνχ απφ 

πεπθνβειφλεο, μεξά  θχιια θ.ι.π. Κακηά απάληεζε δελ έρεη δνζεί εθ κέξνπο ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ κέρξη ζήκεξα, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο, γηα ηηο δένπζεο 

ελέξγεηεο πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο φπσο δηάλνημε λέσλ 

δαζηθψλ δξφκσλ, ζρεκαηηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο, θαζαξηζκφο ηεο μεξήο βηνκάδαο 

θ.α. Σν πιένλ ζεκαληηθφ εμ φισλ, πνπ αθνξά ηελ ίδηα ηε δηαθχιαμε ηεο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, είλαη ε δπλαηφηεηα θαη ν ηξφπνο δηαθπγήο ζηελ απεπθηαία πεξίπησζε 

ππξθαγηάο. ΄Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ ππάξρεη πξφζβαζε κηα θαη κνλαδηθή απφ 

δπηηθά πξνο Μαξαζφθακπν. Απφ ΒΑ πξνο Καξιφβαζη κέζσ «ετηάλη» δελ ππάξρεη 

θακία ζχλδεζε. Μέρξη ηψξα εζηίεο θσηηάο αληηκεησπίζηεθαλ ελ ηε γελέζεη ηνπο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο πνπ είλαη πνιχ επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη δξαζηήξηνη γηα 

ηέηνηα ζέκαηα. Παξάδεηγκα: ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Βάξζακν Καιιηζέαο ηνλ Ινχιην 

ηνπ 2018 θαη ππξθαγηά αλάκεζα Καιιηζέα θαη Γξαθαίνη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021. 

Αληηιακβάλεηαη θαλείο ηη ζα κπνξνχζε λα είρε ζπκβεί ζε κηα γελίθεπζε ηεο 

ππξθαγηάο. Οπσζδήπνηε ζα ζξελνχζακε αλζξσπηλέο δσέο. Αθφκα θαη ε δηαθπγή 

δηακέζνπ ηεο ζάιαζζαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιή, αλ φρη αλέθηθηε, ιφγσ ησλ 

βξαρσδψλ αθηψλ ζε φιν ην κήθνο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ζαιαζζνηαξαρήο ιφγσ ησλ 

ηζρπξψλ βνξείσλ αλέκσλ . 

Τπελζπκίδεηαη φηη αλάινγεο ηδηαηηεξφηεηεο είραλ νη ζαλαηεθφξεο ππξθαγηέο ζηελ 

Αξηέκηδα, Ηιεία (2007) θαη ζην Μάηη, Αηηηθή (2018). 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, ηελ εκπεηξία θαη ηα δηδάγκαηα απφ ηηο ππξθαγηέο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ζηε ρψξα καο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο δηάλνημεο ησλ 

ιίγσλ 5,7 ρηι. δηακέζνπ ηεο πεξηνρήο ετηάληα γηα ηε δεκηνπξγία νδνχ δηαθπγήο πξνο 

ηελ πεξηνρή Καξινβάζνπ. 

Η δηάλνημε ηνπ παξαπάλσ δαζηθνχ δξφκνπ ππξνπξνζηαζίαο απνηειεί πάγην αίηεκα 

απφ πνιιά ρξφληα ησλ θαηνίθσλ, δπζηπρψο ρσξίο θακία αληαπφθξηζε κέρξη ζήκεξα 

θαη ρσξίο ηεθκεξησκέλε απάληεζε απφ ηνπο αξκνδίνπο ππνζηεξίδνληαο γηα πςειφ 

θφζηνο. Αξγφηεξα ε απάληεζε ήηαλ φηη ε πεξηνρή «ετηάλη» έρεη ραξαθηεξηζηεί ηνπίν 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ππάγεηαη ζην δίθηπν Natura 2000 θαη επηπιένλ ζηελ 

πεξηνρή ππάξρνπλ ζπάληα θαη ελδεκηθά θπηά. 

ήκεξα ε πεξηνρή έρεη απνραξαθηεξηζηεί θαη ζχκθσλα κε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

ηνπ θ.Γεκεηξίνπ Υξηζηνδνπιάθε (νκφηηκνπ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ) κε 

ζέκα «Υισξίδα θαη Βιάζηεζε ηεο άκνπ», 1986 θαη ζπλαθείο επηζηεκνληθέο κειέηεο 

ζε δηεζλή πεξηνδηθά ηνπ ηδίνπ, δελ ππάξρνπλ ζπάληα θαη ελδεκηθά θπηά ζηελ πεξηνρή 

ετηάληα. Δμάιινπ ε δεκηνπξγία δαζηθψλ δξφκσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ Natura δελ 

απαγνξεχεηαη θαζφηη απηνί απνηεινχλ πξσηίζησο κέζα δαζνπξνζηαζίαο θαη 

εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθά βηψζηκε δαζηθή δηαρείξηζε. 

ηελ πεξίπησζε ησλ «ετηαληψλ» ν δαζηθφο δξφκνο ζα απνηειέζεη δίνδν δηαθπγήο 

ησλ θαηνίθσλ θαη ηπρφλ πεξηπαηεηψλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη επηπιένλ ζα έρνπλ 

άκεζε θαη ηαρεία πξφζβαζε ηα επίγεηα κέζα ππξφζβεζεο απφ ην Καξιφβαζη. 

ηα «ετηάληα» ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ (θάζεηα βξάρηα, βαζηέο ραξάδξεο) δελ είλαη 

εχθνια λα δξάζνπλ ελαέξηα κέζα ππξφζβεζεο. Με ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ζε 
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πεξίπησζε ππξθαγηάο ην πηζαλφηεξν είλαη ε πεξηνρή λα θαεί νινζρεξψο θαη ε θσηηά 

λα κεηαδνζεί ζε κεγάιν κέξνο ηνπ λεζηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηδηαίηεξα απεηιείηαη ε 

Κνηλφηεηά Κνζκαδαίσλ, ε νπνία βξίζθεηαη άλσζελ ησλ ετηαληψλ θαη ζε άκεζε 

επαθή κε ην δαζηθφ ηνπο φγθν. Δμάιινπ ε σθέιεηα απφ ηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ ζα 

είλαη πνιιαπιή θαζφηη ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απφ νηθνλνκηθή, 

ηνπξηζηηθή θαη γεσξγηθή άπνςε.  

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή «ετηάληα» ππάξρνπλ 30.000 ειαηφδεληξα (θχξηα 

θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο), ηα νπνία νη παξαγσγνί ηα έρνπλ εγθαηαιείςεη, ιφγσ  ηεο 

κε χπαξμεο ζήκεξα δψσλ κεηαθνξάο. 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη επηζεκαίλνληαο ην επείγνλ ηεο πεξίπησζεο θαη 

ελ φςεη ηεο θαηάξηηζεο πξνγξακκάησλ έξγσλ γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 

ηεο ρψξαο καο παξαθαιψ λα ζπκβάιιεηαη ζεηηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο πνπ 

αθνξά ηα Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα Καιιηζέα, Γξαθαίνη, Κνζκαδαίνη θαη Αγ. Ιζίδσξνο 

θαη γεληθφηεξα ηε Γπηηθή άκν δει. ζηε δηάλνημε δαζηθνύ ρσκάηηλνπ δξόκνπ 

ππξνπξνζηαζίαο κέζα από ηελ πεξηνρή «ετηάληα» πνπ ζα ελώλεη ην ΔΔ 

Δξαθαίσλ κε ηνλ πθηζηάκελν δξόκν ζηελ πεξηνρή Πνηάκη Καξινβάζνπ, γηα ηε 

δηαθίλεζε πιεζπζκνύ αιιά θαη γηα ιόγνπο Εζληθήο Αζθάιεηαο νινθιήξσζε ηνπ 

πεξηκεηξηθνύ δηθηύνπ νδνπνηίαο ηεο άκνπ.   

Με ην ππ΄ αξηζ. 10131/16-11-2021 έγγξαθν ην Τπνπξγείν Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζηέιλεη έγγξαθν ζηελ: 

α) Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα άκνπ 

β) Γήκν Γπηηθήο άκνπ 

γ) Γ/λζε Γαζψλ άκνπ 

φπσο εμεηάζνπλ ην αίηεκα ησλ ηξηψλ (3) Κνηλνηήησλ. 

Σειεηψλνληαο ηελ εηζήγεζε κνπ, ζαο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο λα κε αθνχζεηε θαη 

αθνχ ιάβνπλ ην ιφγν θαη νη ηξείο (3) Πξφεδξνη ησλ ελδηαθεξφκελσλ Κνηλνηήησλ, 

θαζψο θαη φπνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί, πάξνπκε ΟΜΟΦΩΝΗ 

ΑΠΟΦΑΗ γηα ηε δηάλνημε ηεο δαζηθήο νδνχ θαη ν Γήκνο Γπηηθήο άκνπ δηα ησλ 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο. 

Δπίζεο επραξηζηψ ηνλ θ.Υξηζηνδνπιάθε Γεκήηξην, νκφηηκν θαζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, δεκφηε ηεο Κνηλφηεηαο Γξαθαίσλ, γηα ην ακέξηζην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ζηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ηεο επηζηνιήο.   

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Γ/ληή ησλ Σερληθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, θ.Ισάλλε Καξαγηαλλίδε θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, θξίλεηε απαξαίηεην ε ζχληαμή κηαο 

πξνκειέηεο ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηη αθξηβψο κειέηεο απαηηνχληαη – αδεηνδνηήζεηο 

θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο έλ ιφγσ κειέηεο θαη ιφγσ  ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ε πξνκειέηε απηή πξέπεη λα 

γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν γξαθείν ην νπνίν ζα έρεη ηελ εκπεηξία κε ηα θαηάιιεια 

πηπρία νδνπνηίαο. 

Μεηά δφζεθε ν ιφγνο ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ Γξαθαίσλ, Καιιηζέαο θαη 

Κνζκαδαίσλ φπνπ εκπιέθνληαη κε ην αλσηέξσ ζέκα θαη δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο  θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο.        
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Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, θ.Φ.Κνπθνχιε 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 14612/04-11-2021 επηζηνιή ησλ Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ Γξαθαίσλ, 

Καιηζέαο θαη Κνζκαδαίσλ 

3. Σελ ππ΄ αξηζ. 15213/17-11-2021 αίηεζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, 

θ.Φ.Κνπθνχιε 

4. Σελ άπνςε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

7. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Οκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

πκθσλεί κε ηελ «Γηάλνημε ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ ππξαζθάιεηαο δηακέζνπ ηεο 

πεξηνρήο ετηάληα πνπ ζα ελψλεη ηελ Κνηλφηεηα Γξαθαίσλ κε ηνλ πθηζηάκελν δξφκν 

ζηελ πεξηνρή Πνηάκη Καξινβάζνπ» κε ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε λα ζπληαρζεί κηα 

πξνκειέηε (φπνπ ζα  θαζνξίδεηε ηη αθξηβψο κειέηεο απαηηνχληαη – αδεηνδνηήζεηο 

θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο έλ ιφγσ κειέηεο) γηα λα κπνξέζεη ελ ζπλερεία ην έξγν λα 

εληαρζεί ζε θάπνην πξφγξακκα απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:00΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ   12/07-02-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

                

                                                                    Καξιόβαζη   07  Φεβξνπαξίνπ  2022 

                                   Αθξηβέο απόζπαζκα  

 

 

                                                                               Ο   Πξόεδξνο  ηνπ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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