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Αριθµ. απόφ. 209/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-10-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την
υπ’ αριθµ. 20747/5-10-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόµιµα στα µελή µε αποδεικτικό
συµφώνα 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 λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Λόγω του ότι µια µέρα πριν
τη συνεδρίαση εκδόθηκε η υπ’αριθµ ∆1α/Γ.Π.οικ 63548/7-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4428 τ.Β) η συνεδρίαση θα
γίνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε email.
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδροµή εγκατάστασης εφαρµογής στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας.
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπιγγας
7. ∆ηµήτριος Σπόντης
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ.
18721/10-09-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τοπικής & Οικ/κης Ανάπτυξης, το οποίο µας κοινοποιείται µε το
υπ’αριθµ. 19469/18-09-2020 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την λήψη απόφασης εξειδίκευσης της
σχετικής δαπάνης στον Κ.Α. 00.6452.0000 «Συνδροµές internet», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν.4625/19 και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Θέµα: Έγκριση δαπάνης.
Aπό τις αρχές Μαΐου βρίσκεται σε δωρεάν πιλοτική εφαρµογή το µέτρο παροχής αγροµετεωρολογικών
υπηρεσιών της εταιρίας Στράβων για αγρότες, κτηνοτρόφους και γεωτεχνικούς που δραστηριοποιούνται
εντός των ορίων του δήµου µας.
Η υπηρεσίες της συγκεκριµένης εφαρµογής περιλαµβάνουν :
•
την τακτική καθηµερινή µετεωρολογική ενηµέρωση για τις τρεις γεωγραφικές ενότητες του δήµου
(Ανατολική, Κεντρική και ∆υτική Εορδαία),
•
την αποτύπωση των τρέχων δεδοµένων από τους µετεωρολογικούς σταθµούς της περιοχής,
•
τα διαγράµµατα από τις παραµέτρους που καταγράφουν οι σταθµοί,
η αποτύπωση των δεδοµένων σε διαδραστικό χάρτη, και
•
•
ζωντανή εικόνα από µετεωρολογικές κάµερες της περιοχής
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Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του δήµου Εορδαίας στην ενότητα καιρός:
http://www.ptolemaida.gr/kairos/.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες, να κάνουν εγγραφή στο σύστηµα και να λαµβάνουν δωρεάν
καθηµερινή µετεωρολογική ενηµέρωση.
Τέλος το σύστηµα συνεπικουρείται από τις αυτόµατες µετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Οι χρήστες
λαµβάνουν στο e- mail προειδοποιήσεις όπως η έναρξη βροχής, η παύση φαινοµένων, η υγρασία
φυλλωµάτων, η έλευση καταιγίδας, η εκδήλωση παγετού, η εκδήλωση ισχυρών ανέµων, τα χαµηλά ή υψηλά
ποσοστά υγρασίας.
Μετά το πέρας ενός µήνα πιλοτικής εφαρµογής, οι συνολικές επισκέψεις ανέρχονται στον αριθµό των 4.563
από 625 διαφορετικούς χρήστες. Γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη χρησιµότητα της συγκεκριµένης
εφαρµογής.
Κατόπιν τούτων και προκειµένου να προχωρήσουµε σε συνδροµή για εγκατάσταση της συγκεκριµένη
εφαρµογής στον ιστότοπο του ∆ήµου Εορδαίας για το δεύτερο εξάµηνο του 2020 και µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους (31-12-2020), παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για έγκριση δαπάνης ύψους 2.200,00
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)».
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.
Αριθµ. Απόφ. 209/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 4623/2019 και το αρ 21
παρ 9 του ν 4690/2020 και ισχύουν.
2. το υπ’αριθµ. 18721/10-09-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τοπικής & Οικ/κης Ανάπτυξης
3. το υπ’αριθµ. 19469/18-09-2020 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση ύψους 2.200,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) από τον Κ.Α. 00.6452.0000
«Συνδροµές internet» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 για την συνδροµή εγκατάστασης συστηµατος
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας, παροχής αγροµετεωρολογικών υπηρεσιών για αγρότες, κτηνοτρόφους
και γεωτεχνικούς που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήµου µας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 209/2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2. Κυριάκος Αντωνιαδης
3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης
4. Αθηνά Τερζοπουλου
5. Στέφανος Μπιγγας
6. ∆ηµήτριος Σπόντης
7. Κοκκινιδης Ευστάθιος

