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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 5o

«Έγκριση  υποβολής  πρότασης
(πράξης) στον άξονα προτεραιότητας
05  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Π.Κ.Μ. 2014-2020
με  τίτλο:  ‘‘Αναβάθμιση  Δομών  και
Εξοπλισμού  για  την   Πολιτική
Προστασία  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 5η/08-03-2019
Αριθμ. Απόφασης   36/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 8 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.  141655(189)/1-3-2019  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  1  Μαρτίου  2019  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ,  προσήλθε  πριν  τη

ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης 
9. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  προσήλθε  πριν  τη

ψήφιση  του  5ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης
και  αποχώρησε  πριν  τη  ψήφιση  του  6ου
θέματος ημερήσιας διάταξης

10. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης

11. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
13. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
16. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
7. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙA
13. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
14. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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19. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
21. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
22. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
23. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
24. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
25. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
26. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
28. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, προσήλθε πριν τη

ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης
29. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, προσήλθε πριν τη

ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης
32. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
33. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
34. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
35. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
36. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ,

προσήλθε  πριν  τη  ψήφιση  του  2ου  θέματος
ημερήσιας διάταξης

38. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
40. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
41. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
43. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
44. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
46. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
49. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
51. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ, προσήλθε πριν τη ψήφιση του

6ου θέματος ημερήσιας διάταξης
52. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
53. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
55. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  
Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.

Απόστολος  Γ.  Τζιτζικώστας, η  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  κα  Παρασκευή
Πατουλίδου, Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Π.Ε. Κιλκίς κ. Ανδρέας  Βεργίδης,
Π.Ε. Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.  

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  υποβολής
πρότασης  (πράξης)  στον  άξονα  προτεραιότητας  05  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Π.Κ.Μ. 2014-2020 με τίτλο: ‘‘Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού
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για την  Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’» και έδωσε το
λόγο  στην  αρμόδια  εισηγήτρια  η  οποία  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  την  αριθμ.  πρωτ.
572803(1719)ΠΕ/01-03-2019  εισήγηση  της  Αυτοτελούς   Διεύθυνσης   Καινοτομίας  και
Επιχειρηματικότητας  Π.Κ.Μ., η οποία αναφέρει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

 Την  με  Α.Π.  4170/24-07-2018  πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  (πράξεων)  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ 2014-202 με τίτλο: «Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και
διαχείρισης κινδύνων», Κωδικός Πρόσκλησης: 138.5a και Α/Α ΟΠΣ: 3154
 Το  αντικείμενο  της  πρότασης:  «Αναβάθμιση  Δομών  και  Εξοπλισμού  για  την  Πολιτική
Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο αναλύεται στη συνέχεια.
Συγκεκριμένα το σχέδιο της πρότασης έχει ως εξής: 
Άξονας Προτεραιότητας 05: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και
της διαχείρισης κινδύνων»
Ειδικός Στόχος 5.a.1:  Ενίσχυση της πρόληψης και  των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών κατα-
στροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου 
Τίτλος Πράξης: «Αναβάθμιση Δομών και  Εξοπλισμού για  την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας»
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός της ΠΚΜ: 3.544.918,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%),
προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.858.805,00 € και ΦΠΑ: 686.113,20 €).
Διάρκεια: 18 μήνες
Γενική περιγραφή:
Ο  κίνδυνος  της  κλιματικής  αλλαγής  θεωρείται  ένας  από  τους  σημαντικότερους  παγκοσμίως.  Η
κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών.
Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να μπορούμε να προβλέπουμε τους μεταβαλλόμενους κινδύνους που
προκαλούνται είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια. Κατά συνέπεια, τόσο η ενσωμάτωση της
μείωσης των κινδύνων καταστροφών όσο και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα έπρεπε να
αποτελέσουν κομβικές προτεραιότητες της πολιτικής και προγραμματικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο  αυτό,  κρίνεται  σκόπιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της
πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου.
Στην  προσπάθεια  αυτή  πολύ  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζουν  οι  αναγνωρισμένες  από  τη  Γενική
Γραμματεία  Πολιτικής  Προστασίας  Εθελοντικές  Οργανώσεις  Πολιτικής  Προστασίας,  οι  οποίες
αποδεδειγμένα ενεργοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας εντός της διοικητικής επικράτειας
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Αυτή  την  στιγμή  στην  ΠΚΜ  δραστηριοποιούνται  60
Εθελοντικές  οργανώσεις  πολιτικής  προστασίας.  Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  έχει  λάβει
αιτήματα από πολλές από τις ανωτέρω εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας να τις χορηγήσει
τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς πολλές από αυτές διαθέτουν απαρχαιωμένο ή ελλιπή εξοπλισμό. 
Η  προτεινόμενη  Πράξη  αποσκοπεί  στην  αναβάθμιση  των  υποδομών  Πολιτικής  Προστασίας  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού τόσο για τις
υπηρεσίες της ΠΚΜ όσο και για τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας. 
Το έργο θα υλοποιηθεί με επτά (7) υποέργα και θα περιλαμβάνει: 
Υποέργο 1: “Προμήθεια προσωπικού εξοπλισμού για εθελοντές, στελέχη των Υπηρεσιών Πολιτικής 
Προστασίας και στελέχη της ΕΜΑΚ”
Η προμήθεια αφορά σε:
 εξοπλισμό για τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθελοντι-
κές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες αποδεδειγμένα ενεργοποιούνται σε δράσεις πολιτι-
κής προστασίας εντός της διοικητικής επικράτειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκρι-
μένα  η ΠΚΜ θα προμηθευτεί κράνη ασφαλείας, ανακλαστικά καπέλα, προστασίας, φακούς κεφαλής,
γυαλιά ασφαλείας, μάσκες προσώπου για προστασία κατά της φλόγας, γάντια και μπότες ασφαλείας,
παντελόνια ασφαλείας, αδιάβροχα παντελόνια και σακάκια, μπουφάν, τσάντες μεταφοράς.  
 εξοπλισμό για 22 στελέχη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ και σε 38 στε-
λέχη Πολιτικής Προστασίας των 38 Δήμων της ΠΚΜ, (όπως τα παραπάνω είδη).
 εξοπλισμός  (από  16  τεμάχια)  ο  οποίος  θα  χρησιμοποιηθεί  από  τις  Ειδικές  Μονάδες
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) (τζάκετ υψηλού ψύχους Τεχνικός υποδύτης υψηλού ψύχους,
Ορειβατικά μποτάκια. Εξοπλισμός (από 6 τεμάχια)  χημικής προστασίας - στολή χημικής προστασίας
με βαλβίδα εξωτερικής παροχής αέρα, μπότες).
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Υποέργο 2: “Προμήθεια σκηνικού υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής 
Προστασίας”
Η προμήθεια αφορά σε:
 δύο σκηνές για την λειτουργία της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης 
 134 σκηνές νοσηλείας/ χειρουργείου που θα διατεθούν σε νοσοκομεία της ΠΚΜ που ανήκουν 
στην 3η και 4η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας  
 65 σκηνές που θα δοθούν σε αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί-
ας Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
Υποέργο 3: “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής 
Προστασίας“
Η προμήθεια αφορά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
ΠΚΜ, τα επτά (7) Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. και για είκοσι δύο (22) θέσεις εργασίας 
(Δέκτες GPS, 1 Drone με δυνατότητα φωτογραφήσεων, θερμικής κάμερας, δυνατότητα πτήσης 45 λε-
πτών σε συνθήκες ανέμου και βροχής, ταμπλέτες, laptops, ups).
Υποέργο 4: “Προμήθεια οχημάτων Πολιτικής Προστασίας”
Η προμήθεια αφορά σε 7 οχήματα 4Χ4 για την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ (ένα 
για κάθε ΠΕ).
Υποέργο 5: “Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης”
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούνται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών είναι
η αδυναμία επικοινωνίας των εθελοντικών ομάδων με τις αρχές αλλά και μεταξύ τους καθώς συχνά το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τίθεται εκτός λειτουργίας. Ειδικά σε περιοχές όπου ούτως η άλλως το δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας είναι ασθενές (πχ. ορεινοί όγκοι) η επικοινωνία γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Για την
αντιμετώπιση  αυτού  του  προβλήματος  θα  γίνει  προμήθεια  ενός  αυτοκινούμενο  επιχειρησιακού
κέντρου-βαν (επιχειρησιακή εποχούμενη μονάδα αυτόνομου δικτύου κινητής επικοινωνίας 4G/LTE), το
οποίο θα είναι εξοπλισμένο με οθόνες απεικόνισης, σέρβερς διαχείρισης πληροφοριών και τον απαι-
τούμενο επικοινωνιακό εξοπλισμό θέσης σε λειτουργία δικτύου 4G/LTE, που του επιτρέπουν να πα-
ρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
 παροχή – διάθεση υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia)
 κεντρική πλατφόρμα ελέγχου και εντολών
 φόρτωση πληροφοριών πεδίου με χρήση διαφορετικών μέσων μετάδοσης, όπως οπτικές ίνες, 
δορυφορική επικοινωνίας κλπ.
Το όχημα θα εξυπηρετεί  τις  λειτουργίες  ενός  κινητού κέντρου  διοίκησης – διαχείρισης  συμβάντων
πολιτικής προστασίας και θα μπορεί παρέχει στο κέντρο απομακρυσμένης διοίκησης την δυνατότητα
λήψης και αποστολής φωνής, δεδομένων και βίντεο, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα της κατάστασης
σε πραγματικό χρόνο.
Το όχημα αφού φτάσει στον τόπο του εκάστοτε συμβάντος, θα αναπτύσσει γρήγορα καθ’ ύψος μια
κεραία σε ιστό ύψους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων και θα δημιουργεί ένα «ιδιωτικό» δίκτυο 4G/ LTE,
που θα καλύπτει ακτίνα κατ’ ελάχιστον τριών (3) χιλιομέτρων, που μπορεί να φτάνει υπό προϋποθέσεις
και τα δέκα (10) χιλιόμετρα (ανάλογα με την χρήση, την ισχύ του συστήματος όταν αυτό είναι σε στάση,
καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους). 
Σε κίνηση, το όχημα θα είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον 500 μέτρων για αξιόπιστες
επικοινωνίες με άλλα οχήματα της υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας τις επικοινωνίες του κινούμενου στόλου
που κατευθύνεται από και προς το σημείο κρίσιμου συμβάντος.
Επίσης θα γίνει  προμήθεια μίας φορητής μονάδας ταχείας θέσης σε λειτουργία δικτύου 4G/LTE με
εμβέλεια ονομαστικής λειτουργίας ακτίνας 3-5 χιλιομέτρων (εύρος που μπορεί να μεταβάλλεται θετικά ή
αρνητικά, ανάλογα με το ύψος της κεραίας, την ισχύ της και το ανάγλυφο του εδάφους). Πρόκειται για
ένα μηχανισμό «κρίσιμων επικοινωνιών» με μορφή συμπαγούς φορητής μονάδας που συνδυάζει τις
λειτουργίες ενός σταθμού βάσης και ενός δικτύου μετάδοσης και δρομολόγησης πληροφοριών (φωνής,
δεδομένων,  βίντεο).  Η φορητή  μονάδα δικτύου  4G/  LTE ταχείας  ανάπτυξης  θα  έχει  εφαρμογή σε
πολλαπλά  σενάρια  κρίσιμων  συμβάντων  όπως  σε  περιπτώσεις  διάσωσης  προσωπικού,  για
ανακούφιση από καταστροφές, για υποστήριξη τακτικής διοίκησης σε «απομονωμένες περιοχές» και
επιπλέον για την διασφάλιση σπουδαίων γεγονότων, παρέχοντας ισχυρές λειτουργίες όπως:
 ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολυμέσων και λειτουργίες αποστολής τους,
 δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας ελέγχου και διοίκησης πεδίου,
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 μεταφόρτωσης πληροφοριών πεδίου στο κέντρο διοίκησης μέσω πολλαπλών τρόπων μετάδο-
σης,
 διασύνδεση με την επιχειρησιακή εποχούμενη μονάδα αυτόνομου δικτύου κινητής επικοινωνί-
ας 4G/ LTE ή άλλα αντίστοιχα συστήματα για την επέκταση της κάλυψης του δικτύου.
Το όλο σύστημα περιλαμβάνει και 30 τηλέφωνα - συσκευές επικοινωνίας οι οποίες θα είναι οι βασικές 
συσκευές επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες, δηλαδή όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την 
υπηρεσία χρήστες ανά σενάριο επιχειρησιακής εμπλοκής για την επικοινωνία στο πεδίο όταν 
χρησιμοποιείται το σύστημα ανάπτυξης δικτύου 4G/ LTE (είτε από την εποχούμενη, είτε από την 
φορητή μονάδα ταχείας ανάπτυξης).
Επίσης θα γίνει προμήθεια ενός συστήματος ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας VHF – UHF  για τα 
Τμήματα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας στις 7 Περιφερειακές Ενότητες και τα Γραφεία / 
Τμήματα Πολιτικής Προστασίας τους 38 Δήμους της ΠΚΜ, αποτελούμενο από 100 τουλάχιστον 
ατομικών φορητών ασύρματων VHF – UHF με διπλές μπαταρίες, 60 τουλάχιστον ασύρματων σταθμών
βάσεων VHF – UHF, τους αναγκαίους αναμεταδότες και τα αναγκαία τροφοδοτικά ασυρμάτων, κεραίες 
βάσεις ασυρμάτων κλπ παρελκόμενα εξαρτήματα, ώστε να αποτελεί ένα αυτοτελώς και πλήρως 
λειτουργικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ 
και των Δήμων σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

Υποέργο 6: “Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής 
Προστασίας”
Η προμήθεια αφορά σε:
 120 γεννήτριες και 130 αντλίες για τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
Υποέργο 7: “Προμήθεια φορητού εξοπλισμού επεξεργασίας νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών πολιτικής προστασίας”
Η προμήθεια αφορά σε:
 ατομικό υδροδοχείο με φίλτρο νερού για τους Εθελοντές των οργανώσεων, για τα στελέχη της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ και 38 στελέχη Πολιτικής Προστασίας των 38 Δήμων 
της ΠΚΜ.
 φορητό σύστημα επεξεργασίας νερού ένα για κάθε μία  από τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΓΙΑ    ΤΗΝ    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η     ΣΤΟ   Π.Σ.

 Της έγκρισης υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο: «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την
Πολιτική  Προστασία  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  η  οποία  συγχρηματοδοτείται  από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020,
Κωδικός Πρόσκλησης: 138.5a».

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν προσωρινά απών ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Δ. Ανδρέου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την   υποβολής  πρότασης  (πράξης)  με  τίτλο: «Αναβάθμιση  Δομών  και
Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,  η οποία
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  στο  ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Κωδικός Πρόσκλησης: 138.5a σύμφωνα με
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
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Λευκό   ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Β.  Ρέβας,  Θ.  Ιγνατιάδης  και  Ε.
Σαραντίδου.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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