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Αριθµ. απόφ. 206/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-9-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την
αρ. πρωτ. 18797/11-9-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’)
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» στον
άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων», µε τίτλο «∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένωνπροµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
………………………………………….……………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
2. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Σπόντης
5. Αθηνά Τερζοπούλου
6. Μπίγγας Στέφανος
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης
……………………………………………………………………………………….……………….………….…………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την εισήγησή του Γρ.
Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ:«Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική
Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη
και διαχείριση κινδύνων», µε τίτλο «∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών
φαινοµένων-προµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών».
Σύµφωνα µε την πρόσκληση µε κωδικό 124 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417 για την υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας 5
«Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», µε τίτλο «∆ράσεις
πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-προµήθεια εξοπλισµού για την
αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο ∆ήµος Εορδαίας θα προβεί στη σύνταξη πρότασης που θα αφορά την
προµήθεια (3) νέων µηχανηµάτων, οχηµάτων και συνοδευτικού εξοπλισµού- εξαρτηµάτων.
Η πρόσκληση αυτή αφορά τη χρηµατοδότηση των δήµων µε στόχο την ενδυνάµωση των τεχνικών
υποδοµών και κατ’ ακολουθία των αρµόδιων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής
προστασίας, µε στόχο τη βελτίωση και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του ∆ήµου Εορδαίας.
Σκοπός
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Σκοπός της πρότασης είναι ο προσδιορισµός της αναγκαιότητας και σκοπιµότητας της προµήθειας
µηχανηµάτων έργων για την πρόληψη και διαχείριση αποκατάστασης καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και
οι πληµµύρες.
Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας της Προµήθειας Μηχανηµάτων Έργου
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µηχανηµάτων έργου που συνάδουν µε τους άξονες προτεραιότητας
του Προγράµµατος και εξυπηρετούν τους στόχους του στον άξονα Πολιτικής Προστασίας. Ο δήµος Εορδαίας
είναι δήµος της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης το 2011.
Προέκυψε από την συνένωση των τεσσάρων προϋπαρχόντων Καποδιστριακών δήµων Πτολεµαΐδας, Αγίας
Παρασκευής, Μουρικίου, Βερµίου και της ανεξάρτητης καποδιστριακής Κοινότητας Βλάστης. Η έκταση του
νέου ∆ήµου είναι 707,93 τ.χλµ και ο πληθυσµός του είναι 45.592 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του
2011 (46.540 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001). Έδρα του νέου δήµου ορίστηκε η Πτολεµαΐδα.
Άµεση συνέπεια της συνένωσης των Καποδιστριακών ∆ήµων ήταν η δηµιουργία µιας διοικητικής δοµής µε
τεράστια έκταση σε σχέση µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό, µε αποστάσεις από άκρο σε άκρο που
ξεπερνούν τα 50 χιλιόµετρα. Οι αποστάσεις αυτές, καθιστούν την προµήθεια των µηχανηµάτων και του
εξοπλισµού που περιγράφονται παρακάτω ως απόλυτη ανάγκη. Επιπρόσθετα, η περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας, στην οποία ανήκει ο ∆ήµος Εορδαίας, είναι η πιο αραιοκατοικηµένη περιφέρεια της Ελλάδας µε
πυκνότητα πληθυσµού µόλις 29 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, σύµφωνα µε την ανάλυση κατάστασης
του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών, στοιχείο που επιβεβαιώνει το
πρόβληµα µετακίνησης µηχανηµάτων έργου σε αποστάσεις που δεν ενδείκνυται για το σκοπό των
µηχανηµάτων .
Η διάθεση των υφιστάµενων µηχανηµάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Εορδαίας έχει ως
αποτελέσµατα τα παρακάτω:
Την αύξηση των ωρών λειτουργίας τους και κατά συνέπεια τη φθορά τους.
i.
ii.
Την καταπόνησή τους λόγω συµµετοχής σε επιχειρήσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
των ιδιαίτερων και δύσκολων επιχειρήσεων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.
iii.
Την επιβάρυνση του προϋπολογισµού του δήµου µε το κόστος επισκευής και προµήθειας
ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας.
Τη δέσµευσή τους καθώς και τη δέσµευση των χειριστών µέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών
iv.
αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, µε άµεση συνέπεια την αδυναµία του δήµου να
ανταπεξέλθει σε όλο το µήκος της εδαφικής έκτασης που καταλαµβάνει.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία και σκόπιµη η προµήθεια των µηχανηµάτων/εξοπλισµού ως
ακολούθως:
Επιχειρησιακή Χρήση/ Ικανότητα και Αναγκαιότητα κάθε Μηχανήµατος
1) ∆ιαµορφωτής Γαιών
∆ύναται να χρησιµοποιηθεί για συντήρηση – αποκατάσταση αντιπυρικών ζωνών, καθαρισµό –
συντήρηση αγροτικών δρόµων, κατασκευή υδατοφρακτών και αναχωµάτων, διοχέτευση
πληµµυρικών ροών, αποµάκρυνση φερτών υλικών και αποχιονισµούς.
2) Εκσκαφέας – Φορτωτής
Ο συνδυασµός εκσκαφέα και φορτωτή, η ευελιξία του και το γεγονός ότι είναι τροχοφόρος, του
επιτρέπει να ενεργεί αποτελεσµατικά σε αστικό και ηµιαστικό περιβάλλον. Αποτελεί το πλέον
κατάλληλο µέσο για τον καθαρισµό ρεµάτων και τη δηµιουργία τάφρων για τη διοχέτευση υδάτων.
∆ύναται να εκτελέσει εργασίες εκσκαφής και φόρτωσης αδρανών υλικών, για την µεταφορά τους
προς χρήση σε άλλη περιοχή.
3) Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων (Τράκτορας ) µε πλατφόρµα χαµηλής φόρτωσης
Αποτελεί το όχηµα, το οποίο µεταφέρει µε ασφάλεια και ταχύτητα τα προαναφερόµενα µηχανήµατα
έργου. Επιπρόσθετα, δύναται να χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά υλικών παροχής βοήθειας σε
πληγέντες.
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Για τα παραπάνω µηχανήµατα έργου, που προτείνονται ως προµήθεια για το ∆ήµο Εορδαίας,
προβλέπονται κατάλληλοι χώροι στάθµευσης σε εγκαταστάσεις (υπόστεγα) που ανήκουν στο δήµο σε
κατάλληλο και φυλασσόµενο χώρο. Κατά συνέπεια, το σύνολο των µηχανηµάτων που θα παραλειφθούν θα
σταθµεύουν σε εγκαταστάσεις του δήµου.
Βασικοί Στόχοι
i.
Ο εκσυγχρονισµός του στόλου µηχανηµάτων του δήµου που πραγµατεύεται η παρούσα έκθεση, θα
εξασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσµατική συνδροµή στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και
καταστροφών.
ii.
Θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών αποστολών των σχεδίων της πολιτικής
προστασίας, όπως το σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ».
iii.
Θα εξασφαλίσει και θα ενισχύσει την αξιοπιστία του στόλου των µηχανηµάτων του δήµου.
Θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα ανάληψης αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας, συµβάλλοντας
iv.
ιδιαίτερα στην ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων.
Λήψη απόφασης
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε την έγκριση για την προµήθεια των παραπάνω µηχανηµάτων έργου
του ∆ήµου Εορδαίας και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 206/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19, µε τις περίπτ. γ' και
δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 και την παρ.4α του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και την παρ.2 του
άρθρου 117 του Ν.4674/2020)2. τις διατάξεις του ν 4674/2020
3. την εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού
Αποφασίζει
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης από τον ∆ήµο Εορδαίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«∆υτική Μακεδονία», στον άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», µε τίτλο «∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης
πληµµυρικών φαινοµένων-προµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
προµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών», για την προµήθεια
µηχανηµάτων/εξοπλισµού ως ακολούθως:
Επιχειρησιακή Χρήση/ Ικανότητα και Αναγκαιότητα κάθε Μηχανήµατος
1) ∆ιαµορφωτής Γαιών
∆ύναται να χρησιµοποιηθεί για συντήρηση – αποκατάσταση αντιπυρικών ζωνών, καθαρισµό –
συντήρηση αγροτικών δρόµων, κατασκευή υδατοφρακτών και αναχωµάτων, διοχέτευση
πληµµυρικών ροών, αποµάκρυνση φερτών υλικών και αποχιονισµούς.
2) Εκσκαφέας – Φορτωτής
Ο συνδυασµός εκσκαφέα και φορτωτή, η ευελιξία του και το γεγονός ότι είναι τροχοφόρος, του
επιτρέπει να ενεργεί αποτελεσµατικά σε αστικό και ηµιαστικό περιβάλλον. Αποτελεί το πλέον
κατάλληλο µέσο για τον καθαρισµό ρεµάτων και τη δηµιουργία τάφρων για τη διοχέτευση υδάτων.
∆ύναται να εκτελέσει εργασίες εκσκαφής και φόρτωσης αδρανών υλικών, για την µεταφορά τους
προς χρήση σε άλλη περιοχή.
Ρυµουλκό
όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων (Τράκτορας ) µε πλατφόρµα χαµηλής φόρτωσης
3)
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Αποτελεί το όχηµα, το οποίο µεταφέρει µε ασφάλεια και ταχύτητα τα προαναφερόµενα µηχανήµατα
έργου. Επιπρόσθετα, δύναται να χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά υλικών παροχής βοήθειας σε
πληγέντες.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 206/2020.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού
2. Κυριάκος Αντωνιάδης
3. ∆ηµήτριος Σπόντης
4. Αθηνά Τερζοπουλου
5. Μπίγγας Στέφανος
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

