
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Το υπ' αριθ. 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Σήμερα στις 18 Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 
9.30.μ. συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς,  λόγω των μέτρων για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του covid 19, η Εκτελεστική Επιτροπή ,ύστερα από την 
με ημερομηνία 16-11-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη,  
σύμφωνα με τα  άρθρα 62 και 63  του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 10 μελών 
βρέθηκαν παρόντα  10 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Βοργιαζίδης Κων/νος
2. Ασλάνογλου Στυλιανός
3. Γρηγοριάδης Καλλίστρατος
4. Λυκοστράτης Βασίλειος
5. Μπατσαρά Γεωργία
6. Παλουκίδης Κωνσταντίνος
7. Παπαδόπουλος Βασίλειος
8. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα
9. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος
10. Τσιφλίδης Ηλίας

 

 

Αρ.απόφ. 1/2021                     
   Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχεδίου Ενεργειών για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από  πλημμυρικών 
φαινομένων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και υπενθύμισε στην επιτροπή ότι η 
εκτελεστική επιτροπή βάσει των άρθρων 62 και 63 του ν.3852/2010 «είναι συλλογικό 



συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της 
δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς…….» .
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 8/1/2021 εισηγητικό σημείωμα του 
Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας, 
που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με 
1. Το Παράρτημα Α, Προσθήκη 2, του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
(ΓΣΠΠ) «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423Β/2003), οι Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν 
Σχέδια και Μνημόνια Ενεργειών για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν 
από την εκδήλωση καταστροφών, τα οποία για τους Δήμους συντάσσονται με ευθύνη 
του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προβλέπεται να λειτουργεί στο πλαίσιο 
της υπάρχουσας οργανωτικής τους διάρθρωσης (άρθρο 13, Ν.3013/2002-ΦΕΚ 102 
Α/2002).
2. Το άρθρο 75, παρ. ζ2, του Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας, ΦΕΚ 114 Α/06) που αφορά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας για 
φυσικές που μπορούν να πλήξουν περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 
3. Το άρθρο 63, παρ. θ, του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΦΕΚ Α’87/7-
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.
4. Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας 
διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική 
ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να εισηγηθεί (γνωμοδοτήσει) προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας, το Σχέδιο Ενεργειών που αφορά την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την  άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων.

Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Την από 8/1/2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-
Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας.
2. Τις διατάξεις της παρ. (στ) του άρθρου 63 ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».
3. Τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α, Προσθήκη 2, του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας (ΓΣΠΠ) «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423Β/2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. ζ2, του Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114 Α/06).
5. Το Γ.Σ.Α.Ε.Α «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: 
Γνωμοδοτεί υπέρ του συνημμένου Σχεδίου Ενεργειών  του Δήμου Βέροιας για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  και άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών  από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όπως αυτό συντάχθηκε και 



κατέθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

...............................................................………………………...........................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

      Στυλιανός Ασλάνογλου

      Γρηγοριάδης Καλλίστρατος

      Βασίλειος Λυκοστράτης

      Γεωργία Μπατσαρά

      Κων/νος Παλουκίδης

      Βασίλειος Παπαδόπουλος
   
      Τζήμα-Τόπη Συρμούλα

      Τσιφλίδης Ηλίας

      Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

                                               Ακριβές απόσπασμα
                                                 Βέροια  18-1-2021
                                                     O Δήμαρχος

                                           Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης


