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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου Σχεδίου Ενεργειών (Μνημονίου) για Αντιμετώπιση Κινδύνων

από Πλημμύρες.

Έχοντας υπόψη:

 Το Παράρτημα Α - Προσθήκη 2, του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ) «Ξενοκράτης»

(ΦΕΚ 423Β/2003), σύμφωνα με το οποίο οι Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν Σχέδια

Ενεργειών για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την εκδήλωση καταστροφών,

τα οποία για τους Δήμους συντάσσονται με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, που

λειτουργεί στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανωτικής τους διάρθρωσης (άρθρο 13, Ν.3013/2002-

ΦΕΚ 102 Α /2002).

 Το άρθρο 75, παρ. ζ, του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων - ΦΕΚ 114/Α/2006) που

αφορά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας για φυσικές καταστροφές που μπορούν να πλήξουν

περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 Το άρθρο 63, παρ. θ, του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010), σύμφωνα

με το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα

σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 το με αριθμ. πρωτ. 7767/2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα

«Σχεδιασμός Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση

πλημμυρικών φαινομένων»

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας προέβη στην επικαιροποίηση του μνημονίου

ενεργειών (συνημμένο) για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε αυτό αναφέρονται οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες που εξασφαλίζουν την

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα και υποβλήθηκε, αρχικά, προς

έγκριση (γνωμοδότηση) στην Εκτελεστική Επιτροπή (αριθμός απόφασης έγκρισης: 06/2019).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας να αποφασίσει σχετικώς.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας
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