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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Σχεδίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών στον Δήμο Βέροιας 

 

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, 

(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 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «Ιόλαος», της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ), μα βάση το οποίο καλούνται 

οι Δήμοι να ολοκληρώσουν τον παρόντα σχεδιασμό μέχρι τέλος Μαρτίου 2020. 

 

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας προέβη στην σύνταξη του Σχεδίου Ενεργειών  για 

την αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Βέροιας. Σε αυτό αναφέρονται οι 

απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες που εξασφαλίζουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και υπεβλήθηκε, αρχικά, προς έγκριση (γνωμοδότηση) 

στην Εκτελεστική Επιτροπή (αριθμός απόφασης: 1/3-4-2020) και στην συνέχεια το Δ.Σ. Βέροιας θα 

πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του συγκεκριμένου μνημονίου. 

Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Π/σμου του Δήμου Βέροιας έτους 2020 και 

συγκεκριμένα των Κ.Α. 20/6041002, 20/6054002, 20/7336001 και 35/6644001, το ύψος της οποίας δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί αφού περιλαμβάνονται γεγονότα (δασικές πυρκαγιές) που δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθούν. 

Συνημμένο:  Το Σχέδιο Ενεργειών σε ηλεκτρονική μορφή.       

 

Κατόπιν αυτών παρακαλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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