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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο 3ο Πρακηικό ηης ηακηικής ζσνεδρίαζης ζηις 30/10/2019
Δκηελεζηικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας
Αριθμός Απόθαζης: 4 / 2019
Θέμα 2ο : Έγκριζη Μνημονίοσ Δνεργειών για ηην «πρόληυη και

ανηιμεηώπιζη κινδύνφν

από ηην εκδήλφζη πλημμσρικών θαινομένφν τιονοπηώζεφν και παγεηού για ηην περίοδο 2019
-2020»..
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 30η ηνπ κελόο Οκηφβρίοσ ηνπ έηνπο
2019 εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 11:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 10144/25.10.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 3852/2010 γηα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5 κειώλ,
παξαβξέζεθαλ παξόληα όλα ηα μέλη θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόνηες

Απόνηες

Παπακσριάκος Αννίβας Γήμαρτος
(Πρόεδρος)
Σρωγάδης Βαζίλειος
ιάτος Ανδρέας
Σριανηαθύλλοσ Γημήηριος
Ράπηης Γημήηριος

Ο Πξόεδξνο, εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε Μλεκνλίνπ
Δλεξγεηώλ γηα ηελ «πξόιεςε θαη

αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ

θαηλνκέλσλ ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ γηα ηελ πεξίνδν 2019 -2020», θαη έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο,
ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία έρεη σο θάησζη:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έγκριζη Μνημονίου Ενεργειών για ηην «πρόληψη και ανηιμεηώπιζη κινδύνων από ηην εκδήλωζη
πλημμυρικών θαινομένων χιονοπηώζεων και παγεηού για ηην περίοδο 2019 -2020».
Σο Μνημόνιο Δνεργειών πρόληυης και ανηιμεηώπιζης κινδύνφν από ηην εκδήλφζη
πλημμσρικών θαινομένφν, τιονοπηώζεφν και παγεηού, περιγράθει ηις ενδεδειγμένες ενέργειες ηφν
εμπλεκόμενφν θορέφν και ηφν σπηρεζιών ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας, προκειμένοσ να προληθθούν και
να ανηιμεηφπιζηούν οι κίνδσνοι ποσ θα προκύυοσν με ηον καλύηερο δσναηό ηρόπο.
Όζα αναγράθονηαι ζηο παρόν επικαιροποιημένο μνημόνιο ενεργειών ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας
προκύπηοσν από ηην εμπειρία ηφν προηγούμενφν εηών, ηη ζσνεργαζία με ηοσς Προέδροσς ηφν
Γημοηικών και Σοπικών Κοινοηήηφν ηοσ Γήμοσ, ηοσς ζσναρμόδιοσς θορείς και ηις εμπλεκόμενες
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σπηρεζίες, ηις ζσνεδριάζεις ηοσ .Σ.Ο. και από ηα αναγραθόμενα ζηις εγκσκλίοσς ηης Γενικής
Γραμμαηείας Πολιηικής Προζηαζίας για ηην ανηιμεηώπιζη πλημμσρών, τιονοπηώζεφν και παγεηού.
κοπός ηοσ παρόνηος μνημονίοσ είναι να ενεργοποιήζει ηοσς θεζμικά καηοτσρφμένοσς
μητανιζμούς πρόληυης και ανηιμεηώπιζης κινδύνφν από πλημμύρες τιονοπηώζεις και παγεηούς, καθώς
και να βεληιζηοποιήζει ηον ζσνηονιζμό ηφν εμπλεκόμενφν θορέφν.
Οι σπεύθσνοι πολιηικής προζηαζίας ζηο Γήμο Βέλοσ-Βότας και οι βαζικές αρμοδιόηηηές ηοσς
περιγράθονηαι περιληπηικά ζηην σπ’αριθμ. 336/25-09-2019 Απόθαζη Γημάρτοσ (ΑΓΑ:ΨΟΚΓΩ9Π6Ρ2).
Σο δημοηικό ζσμβούλιο καλείηαι να εγκρίνει ηο Μνημόνιο Δνεργειών πρόληυης και
ανηιμεηώπιζης κινδύνφν από ηην εκδήλφζη πλημμσρικών θαινομένφν τιονοπηώζεφν και παγεηού για
ηην περίοδο 2019-2020.
Η αρμόδια σπάλληλος
Βαζιλική Κσριάκη
πλεκκέλα ππνβάιιεηαη ην Μλεκόλην Δλεξγεηώλ πξόζιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ από ηελ
εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.63 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγκρίνει ηο ζσνηατθέν Μνημόνιο Δνεργειών πρόληυης θαη αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ από
ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020.
Σελ παξνύζα απόθαζε ζπλνδεύεη ην ζπληαρζέλ κλεκόλην ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηεο παξνύζαο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 4 / 2019
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ
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