ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/01-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 30/2019
ΘΕΜΑ:
2ο
Έκτακτο

Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Βελβεντού και ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών
του.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 153/26-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Ζήνων
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
Μυλωνά Κατίνα
Κουκάλης Ζήνων
Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
1 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα : «Σύσταση
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βελβεντού και
ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών του» για να συζητηθεί εκτός ημερήσιας
διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως
κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα
παρακάτω:
Στις αρμοδιότητες των Δήμων, σύμφωνα με το Δ.Κ.Κ. (άρθρο 75 του Ν.
3463/06)
περιλαμβάνεται ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους,
στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων,
μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και
περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της
περιφέρειάς τους.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/01-052002/τ.Α’) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» στην έδρα του
κάθε Δήμου, προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Τ.Ο.), στο πλαίσιο υποβοήθησης του έργου του Δημάρχου, ο οποίος
έχει την ευθύνη της διάθεσης, του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους εξής:
ι. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας (Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας) και του νομού (Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης).
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος
της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο
δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο
της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της
Περιφέρειας.
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
Το Σ.Τ.Ο. θα συνεδριάζει στο Δημαρχείο Βελβεντού, σε δε έκτακτες
περιπτώσεις θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης
και με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους
μετέχοντες, αναπληρωτές τους.
Στις συνεδριάσεις εφόσον παρίσταται ανάγκη θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι
των φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και εκπρόσωποι υπηρεσιών της έδρας του
Δήμου ή και του Νομού (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του
νόμιμου αναπληρωτή του.
Η λειτουργία του παραπάνω Οργάνου διέπεται από τις οικείες διατάξεις του Ν.
3013/2002, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
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Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
•
την εισήγηση του Δημάρχου,
•
τις διατάξεις :
α) του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων»,
β) του
Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/01-05-2002/τ.Α’) «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και λοιπές διατάξεις»,
γ) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
δ) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του
Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’) με τις οποίες συστήθηκε ο Δήμος Βελβεντού,
η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών
(ήτοι από 01/09/2019).
•
την αριθμ. 7575/18-10-2016 (ΦΕΚ 3591/04-11-2016/τ.Β΄) Απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της
Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν.
3852/2010 όπως ισχύουν.
•
το αριθμ. 9032/14-12-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συστήνει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)
Δήμου Βελβεντού με αρμοδιότητα την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, ο οποίος
έχει την ευθύνη της διάθεσης, του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
αποτελούμενο από:
 Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
 Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
 Ειδικευμένο στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης.
 Εκπρόσωπο της 9ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας πεζικού Κοζάνης.
 Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων.
 Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σερβίων.
 Τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού.
 Εκπρόσωπο του Δασονομείου Σερβίων.
 Εκπρόσωπο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βελβεντού.
 Εκπρόσωπο της οργάνωσης Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Κοινότητας
Καταφυγίου.
Β. Ορίζει εκπροσώπους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Τ.Ο.) Δήμου Βελβεντού, τους Δημοτικούς Συμβούλους:
1. Τσιτσιόκα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο Βελβεντού (από την πλειοψηφία) με
αναπληρωτή τον Αχίλλα Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Βελβεντού (από την
πλειοψηφία).
2. Μανώλα Αριστείδη, Δημοτικό Σύμβουλο Βελβεντού (από την μειοψηφία) με
αναπληρώτρια την Θεοχαροπούλου Ελευθερία, Δημοτική Σύμβουλο Βελβεντού (από
την μειοψηφία).
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2019.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 02 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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