ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
2ας Ιουνίου 2017
Αριθ. απόφασης

96
Περίληψη
Κατανομή ποσού ύψους 39.600,00€ για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
έτους 2017.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Ιουνίου
2017 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 21851/29-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
1.Ηλιάδης Θωμάς
Καρά Αχμέτ
2.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Λύρατζης Πασχάλης
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
Μυλωνάς Γεώργιος
4.Μποζ Ραμαδάν
Παρτσαλίδου Δέσποινα (αναπληρωματικό μέλος)
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Μαρία Σπανού, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
2. Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
3.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
4.Κυριακή Χιώτη, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το μέλος της επιτροπής Ηλιάδης Θωμάς ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο ότι θα
απουσιάζει και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.17490/10-05-2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως
εξής: «Θέμα : Αποστολή της 1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης.
Σας αποστέλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης της 08-05-2017, που περιλαμβάνει της
1/2017 απόφαση της , σχετικά με την κατανομή ποσού ύψους 39.600,00€για την
7κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2017 και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής η με αριθ. 1/2017 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό αριθμ. 1/2017

Αριθμός Απόφασης : 01/2017
ύψους 39.600,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατανομή ποσού
για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
έτους 2017

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό
κατάστημα Ξάνθης στην Πλατεία Δημοκρατία και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο,
αριθ.πρωτ. 17936/05-05-2017, που επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) σε συνδυασμό με τις αριθ. 380/01-032017, 437/07-03-2017, 438/07-03-2017, 439/07-03-2017, 440/07-03-2017, 441/07-03-2017
αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2.Παπδόπουλος Κυριάκος
3.Ηλιάδης Θωμάς
4.Γκιρτζίκη Αλεξία
5.Γιαννώτα Θεοδώρα
6.Κιρατζή Ερκάν
7.Χατζηεφραιμίδης Ιορδάνης
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κα. Καρατσιουμπάνη Θεανώ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την
εισήγηση του Αντιδημάρχου κυρίου Κυριάκου Παπαδόπουλο που αφορά την κατανομή
ποσού ύψους 39.600,00€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο κύριο Κυριάκο
Παπαδόπουλο ο οποίος αφού πήρε το λόγο έθεσε υπόψη της Επιτροπής την απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 259 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ
87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/12
(ΦΕΚ 85 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄).
3. Το ΠΔ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) σχετικά με τη σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων.
4. Το ΠΔ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄2016) περί διορισμού Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους
2017 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6. Την υπ’αριθ. 2329/06-04-2017 Πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων», συνολικό ποσό 16.910.000,00€ σε Δήμους σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα,

ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για την κάλυψη δράσεων
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών .
Ειδικότερα, με το ανωτέρω πόσο, οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:
α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) της
αρμοδιότητάς τους, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που
ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες, χώρους κατοικιών και
οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010 αρθ.94 παρ.1), εντός των
διοικητικών ορίων των Δήμων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθορισμού
της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για
λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συμβολή των
Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις
κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναποθέτησης
απορριμμάτων (παρ.4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση
εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ζ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα,
γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ)
και θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου
της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Η εν λόγω κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που
συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία,
περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ.
Επισημαίνεται ότι η δικαιούχοι φορείς θα διαθέσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά
για δράσης πυροπροστασίας, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις
αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω
εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την κατανομή ποσού ύψους 39.600,00€ για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017, στα παρακάτω έργα-ενέργειες:
Α. Για την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη
μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις,
κλπ) της αρμοδιότητάς τους, το ποσό των 21.000,00€
Β. Για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων έργων προς ενίσχυση του έργου της
καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών το ποσό των 18.600,00€.
Οι
μισθώσεις των εν λόγω μηχανημάτων έργων θα αφορούν: α) ένα γκρέιντερ- ισοπεδωτής
για τις ανάγκες αποκατάστασης του αγροτικού δικτύου της δημοτικής Κοινότητας
Κιμμερίων και β) ένας εκσκαφές για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής
Ενότητας Σταυρούπολης.
Οι περιγραφόμενες εργασίες
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των προληπτικών
δράσεων πυροπροστασίας.

Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 259 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87
Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ
85 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄).
3. Το ΠΔ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) σχετικά με τη σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων.
4. Το ΠΔ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄2016) περί διορισμού Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους
2017 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6. Την υπ’αριθ. 2329/06-04-2017 Πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
7. Την με αριθ. 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
8. Την με αριθ. 17490/10-05-2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της κατανομής του ποσού ύψους 39.600,00€ για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2017, στα παρακάτω έργα-ενέργειες:
Α. Για την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη
μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις,
κλπ) της αρμοδιότητάς τους, το ποσό των 21.000,00€
Β. Για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων έργων προς ενίσχυση του έργου της
καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών το ποσό των 18.600,00€.
Οι
μισθώσεις των εν λόγω μηχανημάτων έργων θα αφορούν: α) ένα γκρέιντερ- ισοπεδωτής
για τις ανάγκες αποκατάστασης του αγροτικού δικτύου της δημοτικής Κοινότητας
Κιμμερίων και β) ένας εκσκαφές για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής
Ενότητας Σταυρούπολης.
Οι περιγραφόμενες εργασίες
δράσεων πυροπροστασίας.

θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των προληπτικών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6 Ιουνίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

