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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                       
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                     
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ    

                     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο 3ο Πραθηηθό ηες  ΣΑΚΣΗΚΖ ζσλεδρίαζες ζηης 25 Νοεκβρίοσ 2022 

Δθηειεζηηθής Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες: 3/2022 

    Θέκα 1ο : Δηζήγεζε επί ηοσ ζτεδίοσ αληηκεηώπηζες εθηάθηωλ αλαγθώλ θαη άκεζες/ βρατείας 

δηατείρηζες ηωλ ζσλεπεηώλ, από εθδήιωζε πιεκκσρηθώλ θαηλοκέλωλ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας.

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25
ε
 ηνπ κελόο Νοεκβρίοσ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα 

Παραζθεσή θαη ώξα 10:30 ζπλήιζε ζε ΣΑΚΣΗΚΖ  ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 9289/21.11.2022 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 6 κειώλ, παξαβξέζεθαλ 

παξόληα όια ηα κέιε θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 
             

Παπαθσρηάθος Αλλίβας Γήκαρτος 
(Πρόεδρος) 
δράιες Μηταήι 
ηάτος Αλδρέας 
Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 
Ράπηες Γεκήηρηος 
Ρόδος Νηθόιαος 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

             

          Ο Ππόεδπορ, ειζηγήθηκε ηο 1ο  θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διάηαξηρ πος αθοπά ηην εηζήγεζε επί ηνπ 

ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη άκεζεο/ βξαρείαο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηώλ, από εθδήισζε 

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο, ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία έρεη σο θάησζη:         

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έγκριση Μνημονίου για την αντιμετώπιση πλημμυρικών υαινομένων. 
 
Με ηο επηθαηροποηεκέλο κλεκόληο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ θαη άκεζε/βρατεία δηατείρηζε ηωλ 

ζσλεπεηώλ από ηελ εθδήιωζε πιεκκσρηθώλ θαηλοκέλωλ ηοσ Δήκοσ Βέιοσ Βότας, επηδηώθεηαη ε άκεζε θαη 
ζσληοληζκέλε απόθρηζε ηωλ εκπιεθόκελωλ θορέωλ ζε ηοπηθό επίπεδο, γηα ηελ αποηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ 
αλαγθώλ από ηελ εθδήιωζε πιεκκσρώλ θαη ηελ άκεζε δηατείρηζε ηωλ ζσλεπεηώλ ηοσς. 

Περηγράθοληαη οη ελδεδεηγκέλες ελέργεηες όιωλ ηωλ θορέωλ θαη σπερεζηώλ ηοσ Δήκοσ Βέιοσ-Βότας, 
προθεηκέλοσ λα αληηκεηωπηζηούλ ηα προβιήκαηα ιόγω πιεκκσρώλ κε ηολ θαιύηερο δσλαηό ηρόπο θαη περηιακβάλεη 
ολοκαζηηθές θαηαζηάζεης αλζρώπηλοσ δσλακηθού, θαζώς θαη θαηάιογο ηωλ κέζωλ ποιηηηθής προζηαζίας ηοσ Δήκοσ 
(κεταλήκαηα έργωλ, οτήκαηα κεηαθοράς προζωπηθού θ.ι.π.), ολοκαζηηθές θαηαζηάζεης θαη ζηοητεία επηθοηλωλίας 
Προέδρωλ Δεκοηηθώλ θαη Τοπηθώλ Κοηλοηήηωλ ηοσ Δήκοσ, ζσλαρκόδηωλ θορέωλ θαη εκπιεθόκελωλ σπερεζηώλ, 
ζύκθωλα κε ηα ορηδόκελα ζηο Γεληθό Στέδηο Ποιηηηθής Προζηαζίας κε ηελ θωδηθή ολοκαζία "Δάρδαλος". 
 Σθοπός ηοσ παρόληος είλαη λα ελεργοποηήζεη ηοσς ζεζκηθά εκπιεθόκελοσς γηα ηελ αληηκεηώπηζε, θαζώς θαη λα 
βειηηζηοποηήζεη ηολ ζσληοληζκό ηοσς. Σεκεηώλεηαη όηη ηο θείκελο ηοσ κλεκολίοσ δελ είλαη θαη δελ πρέπεη λα ζεωρείηαη ως 
ηειηθό, αιιά ως σποθείκελο ζε αλαζεώρεζε θαη ζσκπιήρωζε . 
 Το δεκοηηθό ζσκβούιηο θαιείηαη λα εγθρίλεη ηο κλεκόληο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ θαη 
άκεζε/βρατεία Δηατείρηζε ηωλ ζσλεπεηώλ από ηελ εθδήιωζε πιεκκσρηθώλ θαηλοκέλωλ ηοσ Δήκοσ Βέιοσ Βότας. 
     

10/11/2022 
Η ζσληάθηρηα         Ο Π/λος Δ/λζες Περηβάιιοληος 
Βαζηιηθή Κσρηάθε        Παλαγηώηες  Βακβάηζηθος 
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  πλεκκέλα ππνβάιιεηαη ην ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη άκεζεο/ βξαρείαο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεπεηώλ, από εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο. 

   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 

  Δγθξίλεη ην ζπληαρζέλ ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη άκεζεο/ βξαρείαο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεπεηώλ, από εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο. 

  Σελ παξνύζα απόθαζε ζπλνδεύεη ην ζπληαρζέλ ζρέδην, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο.     

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  3/2022 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΛΦΩ9Π-8ΞΛ


		2022-11-28T09:57:10+0200
	Athens




