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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δ. Βέροιας με ιδιώτη για

καθαρισμό περιαστικών αλσών για την κάλυψη της πυροπροστασίας .

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 472/2018 «Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου

Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» κατένειμε ποσό 23.000,00 € με κωδικό 20.7336.001,

εκ των οποίων ποσό 17.000,00 €, θα διατεθεί για την υπηρεσία «Καθαρισμός Περιαστικών

Αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας».

Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν:

1. Δημοτικό άλσος «Παπάγου» .

2. Δημοτικό άλσος «Βικέλα».

3. Δημοτικό άλσος Πατρίδας.

4. Δημοτικό άλσος Τριλόφου.

5. Δημοτικό άλσος Αγίου Γεωργίου.

6. Δημοτικό άλσος Τριποτάμου.

Προβλέπεται η κλάδευση των κωνοφόρων, κυρίως των ατόμων τραχείας πεύκης, που είναι το κυρίαρχο

είδος σε όλα τα παραπάνω δημοτικά άλση, σε ύψος μέχρι 4,0 μέτρων από το έδαφος, ο καθαρισμός και η

καλλιέργεια του υπόροφου των πλατύφυλλων ειδών και το βοτάνισμα των χώρων.

Οι προτεινόμενες εργασίες έχουν ήδη εγκριθεί με την 3800/22-5-2018 Απόφαση της

Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας.

 Η αναγκαιότητα των παραπάνω εργασιών έχει επισημανθεί στις Συνεδριάσεις των οργάνων Σ. Τ. Ο.

Δήμου Βέροιας και Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας

Ημαθίας και στην σύσκεψη της 25ης Ιουλίου, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και των

διοικητών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας. της Π.Υ.

 Οι περιγραφόμενες φυτοτεχνικές εργασίες είναι εξειδικευμένες λόγω της αναγκαιότητας

απασχόλησης υλοτόμων, δηλαδή προσωπικού που δεν προβλέπεται στην Οργανισμό Εσωτερικής

Υπηρεσίας , ούτε διαθέτει ο Δήμος Βέροιας .

Επομένως ο Δήμος Βέροιας πρέπει να εκτελέσει τις περιγραφόμενες εργασίες με σύναψη σύμβασης με

ιδιώτη .

Κατόπιν αυτών, Π α ρ α κ α λ ε ί τ α ι το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας –Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας.
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