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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 5
Αριθµ. Συνεδρίασης 5η/13.03.2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 38
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 13/03/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε
την αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής
Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε.
οικ. 158974(109)/08-03-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες:
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος
7. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος
8. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος
9. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος
10. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος
12. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος
13. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας.
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ.
Παρασκευή Πατουλίδου.
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, η
κ. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος, την οποία αντικατέστησε ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ,
αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό µέλος. Η κ. Φύκα Ελένη ενηµέρωσε
τηλεφωνικώς για την απουσία της.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, του ∆ήµου Θέρµης και του ∆ικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την
εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών
(∆ΥΟΠΠ) για την ‘’Άσκηση της αρµοδιότητας υποβολής πρότασης (πράξης) στον άξονα
προτεραιότητας 05 ‘’Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης
και διαχείρισης κινδύνων’’ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Π.Κ.Μ. 2014-2020 και
υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο: ‘’Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της
εκπαίδευσης του δικτύου των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα
φυσικών καταστροφών και των υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς
του’’ για λογαριασµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον ∆ήµο Θέρµης»
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης
«Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, του ∆ήµου Θέρµης και του ∆ικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την
εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών
(∆ΥΟΠΠ) για την ‘’Άσκηση της αρµοδιότητας υποβολής πρότασης (πράξης) στον άξονα
προτεραιότητας 05 ‘’Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης
και διαχείρισης κινδύνων’’ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Π.Κ.Μ. 2014-2020 και
υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο: ‘’Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της
εκπαίδευσης του δικτύου των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα
φυσικών καταστροφών και των υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς
του’’ για λογαριασµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον ∆ήµο Θέρµης» και έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 376/13-03-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου,
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη
της Επιτροπής την αριθµ. οικ.151608 (403)/06-03-2019 εισήγηση του Τµήµατος Υποστήριξης
Καινοτοµίας της Αυτοτελούς ∆/νσης Υποστήριξης Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και
εισηγήθηκε το θέµα ως εξής:
«Το θέµα αφορά στην πρόταση που έλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το ∆ήµο
Θέρµης για την υποβολή εκ µέρους του ∆ήµου µίας πρότασης µε αντικείµενο την «Ενίσχυση
υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των εθελοντικών
οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των υποδοµών
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του» Η παραπάνω πρόταση θα υποβληθεί
στο πλαίσιο της πρόσκλησης από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την προµήθεια
εξοπλισµού και συστηµάτων για φορείς πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, µε στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών, καθώς
και τον περιορισµό των περιβαλλοντικών συνεπειών τους. Οι δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι
µόνο τρεις, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Επειδή ο ∆ήµος Θέρµης δεν είναι δικαιούχος της πρόσκλησης, για να µπορέσει να υποβάλει
την πρόταση θα πρέπει να υπογραφεί µεταξύ της ΠΚΜ και του ∆ήµου Θέρµης µία
προγραµµατική σύµβαση για την «Άσκηση της αρµοδιότητας υλοποίησης της ανωτέρω
προτεινόµενης Πράξης για λογαριασµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον
∆ήµο Θέρµης, Συγκεκριµένα τα στοιχεία της πρότασης έχουν ως εξής:
Προτεινόµενος Προϋπολογισµός: 450.000 ευρώ
∆ιάρκεια: 24 Μήνες
Περιγραφή
Η προτεινόµενη πράξη έχει σκοπό την αναβάθµιση της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των
Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών, σε θέµατα
αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής προστασίας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί εν δυνάµει δικαιούχο της υπ’ αριθµ.4170/24-072018 πρόσκλησης υποβολής αιτηµάτων χρηµατοδότησης.
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Ο δήµος Θέρµης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες,
αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Το «∆ίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Οµάδων
Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών» ή αλλιώς ∆ΥΟΠΠ διαθέτει την
απαιτούµενη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδοµές για την ενίσχυση, εκπαίδευση και
δικτύωση των εµπλεκοµένων εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας.».
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Στ. Πραλακίδη από τη ∆/νση Προγραµµατισµού του ∆ήµου
Θέρµης. Ο κ. Πραλακίδης αναφέρθηκε στο περιεχόµενο της σύµβασης και ανέλυσε την
κατανοµή των ποσών ανά δράση. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Τρ. Μπουχούλα, από
το ∆ίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Οµάδων
Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών (∆ΥΟΠΠ). Μιλώντας για το ∆ίκτυο ο
κ. Μπουχούλας ανέφερε ότι πρόκειται για µια Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑµΚΕ) που
ιδρύθηκε από 6 ∆ήµους (τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, τον ∆ήµο Θέρµης, τον ∆ήµο Νεάπολης –
Συκεών, τον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη, τον ∆ήµο Ωραιοκάστρου και τον ∆ήµο Κοµοτηνής) και
εδρεύει στο Τριάδι του ∆ήµου Θέρµης. Αναφέρθηκε στο σκοπό της δηµιουργίας του, στους
τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται καθώς και στα έργα/προγράµµατα στα οποία
συµµετέχει.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον κ. Τζόλλα Μιχάλη, Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής,
και τους κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα και κ. Ιγνατιάδη
Θεόδωρο, τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησαν ο κ. Πραλακίδης και ο κ. Μπουχούλας.
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής για να τοποθετηθούν. Η
τοποθέτηση του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, τακτικού µέλους, έχει ως εξής:
«Έχουµε ήδη τοποθετηθεί στο περιφερειακό συµβούλιο ως προς τη φιλοσοφία και τη
σκοπιµότητα που υπηρετεί η συγκεκριµένη πρόταση του ΠΕΠ της ΚΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Υπενθυµίζουµε για την τοποθέτησή µας τα εξής:
Θεωρούµε ότι συνολικά οι προτεινόµενες πράξεις επιβεβαιώνουν την τραγική κατάσταση των
δηµόσιων υποδοµών αφού οι προτάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ καλούνται να αντιµετωπίσουν, εν
µέρει µόνο, τις τεράστιες ελλείψεις στον τοµέα της πολιτικής προστασίας που αφορά την
προστασία της ζωής και της περιουσίας των λαϊκών στρωµάτων της περιφέρειάς µας.
Οι ελλείψεις αυτές θα παραµένουν τουλάχιστον για το διάστηµα των 18 ως και 24 µηνών για
την κάλυψή τους που προβλέπει η υλοποίηση των προτάσεων. Άρα η έκθεση των λαϊκών
στρωµάτων στους συγκεκριµένους κινδύνους από αυτές τις ελλείψεις θα εξακολουθεί να τα
απειλεί χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής αντιµετώπισης.
Επισηµάναµε επίσης ότι ένα µεγάλο µέρος του εξοπλισµού και της εκπαίδευσης που
κατευθύνεται στις λεγόµενες ΜΚΟ και τις «εθελοντικές» οργανώσεις δεν διασφαλίζει
σηµαντικά ζητούµενα όπως:
1) Ότι αυτός ο εξοπλισµός θα συντηρείται µε τον αναγκαίο τρόπο.
2) Ότι θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος.
3) Ότι θα είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµος σε περίπτωση δηµόσιας ανάγκης, για τις
αντίστοιχες δηµόσιες υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται και ότι θα µπορεί να
χρησιµοποιείται κάθε φορά που είναι αναγκαίο από το κατάλληλο προσωπικό που είναι
αναγκαίο και ότι αυτό θα είναι διαθέσιµο.
Ακόµα και ποσά που διατίθενται για την εκπαίδευση για το πώς να αντιµετωπίζονται
τέτοιες καταστάσεις, αυτά δεν αφορούν το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων όπως είναι
αναγκαίο αλλά µόνο ένα µέρος ειδικών εθελοντών κάποιων µη δηµόσιων φορέων.
Αυτά αφορούν και την προγραµµατική σύµβαση που συζητάµε.
Από την δηµόσια πείρα προκύπτει ότι τόσο η χρήση σηµαντικού µέρους του εξοπλισµού
αυτού όσο και η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών που καλούνται να προσφέρουν οι ΜΚΟ
και οι Εθελοντικές οργανώσεις (και οι πιστοποιηµένες από την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) δεν
ανταποκρίνονται, τουλάχιστον µε την απαιτούµενη για το κόστος χρηµατοδότησης επάρκεια,
στις παραπάνω προϋποθέσεις.
Και αυτό ανεξάρτητα από τις ανιδιοτελείς στην πλειοψηφία τους προθέσεις των ανθρώπων
του µόχθου που εντάσσονται στη λειτουργία τους και προσφέρουν µε κόπο και θυσίες µέχρι
και τη ζωή τους.
Θεωρούµε πως ο γνήσιος εθελοντισµός και στην αντιµετώπιση των θεµάτων της
πολιτικής προστασίας είναι αναγκαίος και θεµιτός εφόσον κινητοποιεί το λαό µέσα από τις
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οργανώσεις του και εφόσον αυτή η προσφορά βέβαια είναι επικουρική και δεν υποκαθιστά το
έργο των δηµόσιων υπηρεσιών. Που πριν απ’ όλα, αυτές πρέπει να διαθέτουν επαρκές
προσωπικό, εξοπλισµό και κατάλληλη οργάνωση για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων
ώστε οργανωµένα και µε ασφάλεια για τους εθελοντές να τους αξιοποιούν.
Είναι γνωστό πως είναι κεντρική πολιτική επιλογή της ΕΕ και των κυβερνήσεων
διαχρονικά, όπως και της σηµερινής, επιλογή που υπηρετείται και από την συγκεκριµένη
πρόταση της ΠΚΜ, η υποκατάσταση των δηµόσιων υπηρεσιών από τον κακώς
εννοούµενο «εθελοντισµό». Που από τη µια εκθέτει σε κίνδυνο τους εθελοντικά
προσφέροντες. Και από την άλλη έχει ως έναν από τους σοβαρότερους στόχους του να
µειώσει τις δαπάνες του κεντρικού κράτους για την υλοποίηση της ευθύνης του σε ό, τι αφορά
την προστασία του λαού από πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς, κλπ., µειώνοντας και το
επίπεδο προστασίας του λαού. Και παράλληλα να ανοίξει, µέσω ενός «εθελοντισµού» στα
µέτρα της πολιτικής του στόχευσης, το δρόµο για την ιδιωτικοποίηση µέρους τουλάχιστον του
αντικειµένου της πολιτικής προστασίας χρησιµοποιώντας ως όχηµα ΜΚΟ.
Εξάλλου την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί η σταδιακή µετάθεση των ευθυνών, π.χ. της
πυροπροστασίας, στην Τοπική ∆ιοίκηση (∆ήµους και Περιφέρειες) χωρίς τους αντίστοιχους
πόρους που οδηγεί στην ανταποδοτικότητα - 2πλή επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών από
τη µια και την πολυδιάσπαση και την τοπική κατηγοριοποίηση των δυνατοτήτων να
προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίες από την άλλη.
Σε ό, τι αφορά την συγκεκριµένη πρόταση θέλουµε να επισηµάνουµε τα εξής:
Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία ∆ΥΟΠΠ "∆ίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας
και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών
Καταστροφών" µε τη συµµετοχή των ∆ήµων Θεσσαλονίκης, Θέρµης, Πυλαίας- Χορτιάτη,
Νεάπολης- Συκεών, Ωραιοκάστρου, Κοµοτηνής και Ζλάτογραντ (που προωθήθηκε µέσω
το Ευρωενωσιακό Πρόγραµµα INTEREGG) που είναι ο φορέας λειτουργίας της
προγραµµατικής σύµβασης ΠΚΜ και ∆ήµου Θέρµης όπου η ∆ΥΟΠΠ εδρεύει, ακριβώς τους
σκοπούς που παραπάνω αναπτύξαµε υπηρετεί.
Αξιοποιώντας και την ανιδιοτελή προσφορά των οµάδων εθελοντών που
συσπειρώνονται και πραγµατικά έχουν ακόµα και µε αυτοθυσία σε αρκετές
περιπτώσεις των µελών τους ουσιαστική προσφορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο µόνος όρος που τίθεται είναι ο φορέας λειτουργίας, δηλαδή η
∆ΥΟΠΠ, να µη µετεγκατασταθεί εκτός της περιοχής του προγράµµατος και να µην πουλήσει
τον εξοπλισµό, τις υποδοµές και τα εργαλεία που θα λάβει από το πρόγραµµα που θα κοστίσει
450.000€ για 5 µόλις χρόνια µετά την υλοποίησή του. Μετά είναι ελεύθερη να το κάνει ότι
θέλει.
Στην ίδια λογική που αφορά και τη χρηµατοδότηση «εγκεκριµένων εθελοντικών
οµάδων» από την Γ,Γ, Πολιτικής Προστασίας που εγκρίθηκε και από το Π,Σ, µε την
αντίστοιχη πρόταση προηγούµενη Παρασκευή 8/3/2019.
Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ.».
Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, ανέφερε ότι εκτιµά το έργο και την προσφορά
των εθελοντικών οργανώσεων. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι πόροι διοχετεύονται σε εθελοντικές
οργανώσεις χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα στην πραγµατική ζωή. Επίσης,
τόνισε ότι δεν γίνεται απολογισµός για την αξιοποίηση των πόρων. Θεωρεί ότι πρέπει να µας
απασχολήσει σοβαρά το έργο των εθελοντικών οργανώσεων, να γίνεται πιο σοβαρός έλεγχος
και να µην διοχετεύονται πόροι εκεί όταν παράλληλα δεν αντιµετωπίζονται οι ανάγκες των
υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας. Για τους λόγους αυτούς δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό.
Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Έδωσε
έµφαση στο θέµα της ενηµέρωσης των πολιτών και σχολίασε τη χρονική καθυστέρηση σε
σχέση µε τις προθεσµίες υποβολής της πρότασης. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό
µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Σχολίασε ότι οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί
είναι νόµιµες. Θεωρεί, ωστόσο, ότι παραµένει το ερώτηµα ποιος θα αναλάβει τον συντονισµό
του εγχειρήµατος και τόνισε ότι αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και στον πολίτη. Τέλος,
ανέφερε ότι ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να φροντίσει για τη σωστή και αποτελεσµατική
αξιοποίηση των κονδυλίων που θα διατεθούν. Σχετικά µε το θέµα του συντονισµού του
αντικειµένου της πρότασης, η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Πατουλίδου ανέφερε ότι τον
συντονισµό θα τον αναλάβει η Πολιτική Προστασία της Π.Κ.Μ..
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Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης από την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου, τις
διευκρινίσεις των εκπροσώπων του ∆ήµου Θέρµης και του ∆ΥΟΠΠ, τις ερωτήσεις και
τοποθετήσεις των µελών και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της
Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή
έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί
αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και
αναπληρωµατικών
µελών
Μητροπολιτικής
Επιτροπής
Μητροπολιτικής
Ενότητας
Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ.
πρωτ.: 18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την
µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
«περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της
Μ.Ε.Θ.», το µε αρ. πρωτ. 376/13-03-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: οικ.151608(403)/06-03-2019 εισήγηση του
Τµήµατος Υποστήριξης Καινοτοµίας της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτοµίας &
Επιχειρηµατικότητας και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω:
•

Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 περί «Προγραµµατικών Συµβάσεων» και τις διατάξεις
του Ν.3852/2010 ≪Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

•

–

Πρόγραµµα

Καλλικράτης≫

(Φ.Ε.Κ.

87

Α/7-06-2010),

όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τις υπ΄ αριθµ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε
τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

•

Την µε Α.Π.: 4170/ 24-07-2018 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων (Πράξεων) στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΠΚΜ 2014-2020 µε τίτλο: «Ενίσχυση φορέων Πολιτικής
Προστασίας και διαχείρισης κινδύνων» Κωδικός Πρόσκλησης 138.5a και A/A
ΟΠΣ:3154 και την µε αρ.πρωτ. 1279/27-02-2019 παράταση αυτής.

•

Την µε αρ. 54/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης µε θέµα
≪Έγκριση υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης≫ (Α∆Α: Ψ6ΞΣΩΡΣ-ΘΙΑ).

•

Το αντικείµενο της πρότασης: «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της
εκπαίδευσης του δικτύου των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα
φυσικών καταστροφών και των υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς
του», το οποίο αναλύεται ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 05: Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της
πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων.
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Ειδικός Στόχος 5.a: Ενίσχυση της πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιµετώπισης φυσικών
καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου.
Τίτλος: «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των
εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των
υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του»
Προτεινόµενος Προϋπολογισµός: 450.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%),
προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 362.903,27 € και ΦΠΑ: 87.096,77 €).
∆ιάρκεια: 24 Μήνες
Γενική Περιγραφή:
Η προτεινόµενη πράξη έχει σκοπό τη Λειτουργία και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών
Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών" σε θέµατα αντιπυρικής και
αντιπληµµυρικής προστασίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί εν δυνάµει
δικαιούχο της υπ’ αριθµ. 4170/24-07-2018 πρόσκλησης υποβολής αιτηµάτων
χρηµατοδότησης. Ο δήµος Θέρµης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση
του εν λόγω έργου, ενώ το «∆ίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση
των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών» ή
αλλιώς ∆ΥΟΠΠ διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδοµές για την
ενίσχυση, εκπαίδευση και δικτύωση των εµπλεκοµένων εθελοντικών οµάδων πολιτικής
προστασίας.
Η ∆ΥΟΠΠ ("∆ίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών
Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών") είναι µια Αστική µη
Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑµΚΕ) που ιδρύθηκε από 6 ∆ήµους (τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, τον
∆ήµο Θέρµης, τον ∆ήµο Νεάπολης – Συκεών, τον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη, τον ∆ήµο
Ωραιοκάστρου και τον ∆ήµο Κοµοτηνής) και εδρεύει στο Τριάδι του ∆ήµου Θέρµης. Σκοπός
της είναι η δηµιουργία ενός µόνιµου πλαισίου για την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη
των εθελοντών που σχετίζονται µε τη διαχείριση κινδύνου από ∆ασικές Πυρκαγιές και Φυσικές
Καταστροφές γενικότερα ενώ δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών
και δραστηριοτήτων, καθώς και στην παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και τεχνικών
υπηρεσιών προς τρίτους, σε σχετικά µε τους σκοπούς και τους στόχους της αντικείµενα. Η
∆ΥΟΠΠ συµµετέχει ενεργά σε έργα ανάπτυξης και καινοτοµίας για την εξασφάλιση
χρηµατοδοτήσεων που κρίνονται απαραίτητες για τη βιωσιµότητα των σκοπών της και την
διεύρυνση των υποδοµών και του εξοπλισµού της.
Η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει την δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εργαλειοθήκης
προστασίας και διαχείρισης κινδύνου από πυρικά και πληµµυρικά συµβάντα που θα
αξιοποιηθούν από τις εθελοντικές οµάδες και τους ∆ήµους που υποστηρίζονται από την
∆ΥΟΠΠ και θα αποτελείται από τα εξής Υποέργα:
Υποέργο 1: Υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου πυρκαγιάς και
πληµµύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη ειδικών
εφαρµογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας
των ∆ήµων εφαρµογής του έργου.
Παραδοτέα: 1.1. Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης κινδύνου από πυρκαγιές υπαίθρου και
πληµµύρας,
1.2. Ανάπτυξη και λειτουργία πολύ-επίπεδου συστήµατος ηµερήσιας διάταξης/ αναδιάταξης
δυνάµεων εθελοντών πολιτικής προστασίας, βάσει ηµερήσιου κινδύνου πυρκαγιάς και
πληµµύρας στην περιοχή εφαρµογής (εφαρµογές cloud και mobile).
Υποέργο 2: Προµήθεια εξοπλισµού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της
∆ΥΟΠΠ
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Παραδοτέα: 2.1. Τρία (3) εξειδικευµένα 4x4 οχήµατα
µε πλήρη εξοπλισµό για
περιπολία και αντιµετώπιση πυρκαγιάς υπαίθρου.
Υποέργο 3: Προµήθεια εξοπλισµού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας της ∆ΥΟΠΠ
Παραδοτέα: 3.1. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (smart-phones, tablets και υποδοµή
δορυφορικού διαδικτύου) για την εφαρµογή των σχεδίων αντιµετώπισης πυρκαγιάς και
πληµµύρας.
Υποέργο 4: Εκπαίδευση και δικτύωση εµπλεκοµένων οµάδων πολιτικής προστασίας
των ∆ήµων της ΠΚΜ.
Παραδοτέα: 4.1. ∆ηµιουργία µητρώου εκπαιδευτών, εκπαιδευοµένων και σχετικών
διαδικασιών.
4.2. Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδεύσεων/ σχολείων για τους εθελοντές.
4.3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού πακέτου εκπαίδευσης επαυξηµένης εµπειρίας και
εκπαιδευτικών προσοµοιώσεων.
Υποέργο 5: ∆ράσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας.
Παραδοτέα: 5.1 Οργάνωση και διενέργεια εκδηλώσεων ενηµέρωσης και δηµοσιότητας.
5.2 Υλικό δηµοσιότητας (έντυπα, poster/ banner, προωθητικό αντικείµενο).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας
που ψήφισαν λευκό)
1. την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το σχέδιο που
ακολουθεί, µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ∆ήµου Θέρµης και
του ∆ικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών
οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών (∆ΥΟΠΠ) για την
«Άσκηση της αρµοδιότητας υποβολής πρότασης (πράξης) στον άξονα προτεραιότητας
05 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Π.Κ.Μ. 2014-2020 και
υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο: «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της
εκπαίδευσης του δικτύου των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε
θέµατα φυσικών καταστροφών και των υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής
επάρκειάς του» για λογαριασµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον
∆ήµο Θέρµης»,
2. τον ορισµό εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του που θα συµµετέχει στην Τριµελή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης και θα
είναι ο ……………………… ως τακτικό µέλος και ο ……………… ως αναπληρωµατικό
µέλος,
3. την εξουσιοδότηση υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης εκ µέρους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας από την κα. Πατουλίδου Παρασκευή, Αντιπεριφερειάρχη
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
Μεταξύ
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»,
«∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
και
«∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ∆ΥΟΠΠ»
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για την Πράξη
«Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των
εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των
υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του»

Θεσσαλονίκη, …/2/2019
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των εθελοντικών
οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των υποδοµών
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του»
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα την …/2/2019, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων :
1. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 64,
Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο
Τζιτζικώστα και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»
2. Του
∆ήµου Θέρµης που εδρεύει στη Θέρµη, ∆ηµοκρατίας 1, 57001 Θέρµη, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης» και
3. Το ∆ίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών Οµάδων
Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών – ∆ΥΟΠΠ, που εδρεύει στο Τριάδι
Θέρµης, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο ∆ηµαρέλο, και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας Λειτουργίας»
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
-

Το Ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικά µε την οργάνωση,
την λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των ΟΤΑ- Ευρωπαϊκοί όµιλοι εδαφικής συνεργασίας –
Μητρώο πολιτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 74 αυτού.

-

Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
«Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α/19-7-2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού

-

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει

-

Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων

-

Την µε αριθµ. ………………………. Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

-

Την µε αριθµ. ………………………. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης

-

Την µε αριθµ. ………….…………… Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ∆ΥΟΠΠ
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και
της διαχείρισης κινδύνων», Ειδικός στόχος 5α1 «Ενίσχυση της πρόληψης και τον δυνατοτήτων
αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνεςυψηλού κινδύνου» προγραµµατίζει την υλοποίηση
της πράξης «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των
εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των υποδοµών
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας
«το Έργο».
∆εδοµένου ότι:
• ο Κύριος του Έργου, ως υπεύθυνος για την πολιτική προστασία στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, έχει ως στόχο την υποστήριξη και εκπαίδευση των εθελοντικών οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών,
•

ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές
υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν
λόγω έργου,

•

ο φορέας λειτουργίας διαθέτει την απαιτουµένη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδοµές
για την ενίσχυση, εκπαίδευση και δικτύωση των εµπλεκοµένων εθελοντικών οµάδων
πολιτικής προστασίας

τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την
οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου
της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
http://www.pkm.gov.gr
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Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η άσκηση της αρµοδιότητας
υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου
των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των
υποδοµών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του» («το Έργο») για λογαριασµό του
Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ο
Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου της
αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων», Ειδικός στόχος 5α1«Ενίσχυση της
πρόληψης και τον δυνατοτήτων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου»
και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
1. Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για
την προµήθεια εξοπλισµού και την ανάθεση υπηρεσιών και λήψη των απαιτούµενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων
υποέργων.
7. ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
8. Παρακολούθηση χρηµατοροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του
Έργου.
9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του .
10. Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
•

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.

•

Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης και το Φορέα Λειτουργίας για την ενηµέρωση του
κοινού και την προβολή του Έργου.

•

Να παραχωρήσει στον Φορέα Υλοποίησης όλες τις υποδοµές, εξοπλισµό και εργαλεία που
θα παραχθούν από το έργο, προς χρήση και λειτουργία και µετά το πέρας αυτού.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο
συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
σύµβασης.
•

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

•

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
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•

Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου και το Φορέα Λειτουργίας για τη σύνταξη του
Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού
∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.

•

Να τηρεί ως ∆ικαιούχος τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης 2014 - 2020.

•

Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.

•

Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.

•

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των
σχετικών συµβάσεων.

•

Να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε
συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανοµή των πιστώσεων.

•

Να παρακολουθεί τις χρηµατοροές του Έργου.

•

Να πραγµατοποιεί τις πληρωµές του έργου.

•

Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία µε
τον Κύριο του Έργου και το Φορέα Λειτουργίας.

•

Να παραδώσει στον κύριο του έργου τα εργαλεία που θα παραχθούν από το έργο.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης
έχει καταγράψει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον
Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι
εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ,
όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των τριών θα είναι υπεύθυνος για την
πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους.
2.3. Ο Φορέας Λειτουργίας αναλαµβάνει
• Να ενεργεί ως Φορέας Λειτουργίας όπως περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
•

Να κοινοποιεί στον κύριο του έργου και στον Φορέα Υλοποίησης τις δράσεις και ενέργειες
που αφορούν στην οµαλή λειτουργία της πράξης

•

Να τηρεί ως Φορέας Λειτουργίας τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης της
πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος διαχείρισης 2014-2020

•

Να διατηρεί τη χρήση και να λειτουργεί ορθά τις παραχωρηθείσες από τον Φορέα
Υλοποίησης απαραίτητες υποδοµές, εξοπλισµό και εργαλεία τόσο κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου όσο και µετά το πέρας αυτού, για το χρονικό διάστηµα που
απαιτείται σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης Ένταξης της πράξης (Πιο συγκεκριµένα
εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή να µην επέλθει: α) παύση ή µετεγκατάσταση
µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος, β) αλλαγή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή
δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα γ) ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη
φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους
αρχικούς στόχους.)

•

Να συµµετέχει µαζί µε τον Κύριο του Έργου και τον Φορέα Υλοποίησης στην ενηµέρωση
του κοινού.

•

Να συµβάλλει τα µέγιστα στην ολοκλήρωση της πράξης

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονοµικής διαχείρισης του έργου, µεριµνά για την
εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί µε στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του
Έργου.
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ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (450.000) συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α..
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας (Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της
πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µετά την
ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου,
για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται (Πιο συγκεκριµένα για πεντε (5) έτη από την τελική
πληρωµή της πράξης
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.

http://www.pkm.gov.gr

12

ΑΔΑ: Ω5ΩΓ7ΛΛ-ΟΚΘ
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης µε την επωνυµία
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το ∆ηµαρχείο Θέρµης, ∆ηµοκρατίας 1, 57001 Θέρµη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου µε τον αναπληρωτή του
•

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής µε
τον αναπληρωτή του

•

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Λειτουργίας µε τον αναπληρωτή του

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας, οι συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου
µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη υπόδειξη τροποποίησης
της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η
επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία
των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως
εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και
τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που
έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της.
Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών
επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα
ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι
δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει µετά από αίτηµα οποιουδήποτε
από τα µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά
της, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πράξη. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού
υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.
Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
καθορίζονται µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου και τον Φορέα
Λειτουργίας έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης.
http://www.pkm.gov.gr
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των
όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της
Θεσσαλονίκης (π.χ. η έδρα του Κυρίου του Έργου).
ΑΡΘΡΟ 10
1
ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο των
συµφωνηµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων είναι δυνατή εφοσον κρυθει
αναγκαιο:
Α) Η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού µε τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου
να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
Γ) H παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων του Φορέα
Υλοποίησης στο Φορέα Λειτουργίας εάν αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες του προγράµµατος κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης
∆) Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού του φορέα λειτουργίας και η µεταφορά τεχνογνωσίας για
την υλοποίηση της πράξης
Ε) Η παραχώρηση υποδοµών, εργαλείων και µέσων εκπαίδευσης από τον φορέα λειτουργίας για
την ολοκλήρωση της πράξης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο
για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται
για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του
Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν
στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.
11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον
εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή
η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση
στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται
από αυτή την προγραµµατική σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στ…. (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. … ή
στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης…).

1

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά.

http://www.pkm.gov.gr
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Απόστολος Τζιτζικώστας

Για τον ∆ήµο Θέρµης

Για την ∆ΥΟΠΠ

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Γεώργιος ∆ηµαρέλος

∆ήµαρχος

Πρόεδρος

Περιφερειάρχης

http://www.pkm.gov.gr

15

ΑΔΑ: Ω5ΩΓ7ΛΛ-ΟΚΘ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των
εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και των υποδοµών
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής επάρκειάς του»

1.1 Τίτλος υποέργου 1: Υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου
πυρκαγιάς και πληµµύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη
ειδικών εφαρµογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής
προστασίας των ∆ήµων εφαρµογής του έργου.
Παραδοτέα:
1.1. Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης κινδύνου από πυρκαγιές υπαίθρου και πληµµύρας,
1.2. Ανάπτυξη και λειτουργία πολύ-επίπεδου συστήµατος ηµερήσιας διάταξης/
αναδιάταξης δυνάµεων εθελοντών πολιτικής προστασίας, βάσει ηµερήσιου κινδύνου
πυρκαγιάς και πληµµύρας στην περιοχή εφαρµογής (εφαρµογές cloud και mobile)
1.2 Τίτλος υποέργου 2: Προµήθεια εξοπλισµού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ∆ΥΟΠΠ
Παραδοτέα:
2.1. Τρία (3) εξειδικευµένα 4x4 οχήµατα µε πλήρη εξοπλισµό για περιπολία και αντιµετώπιση πυρκαγιάς
υπαίθρου
1.3 Τίτλος υποέργου 3: Προµήθεια εξοπλισµού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας της ∆ΥΟΠΠ
3.1. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (smart-phones, tablets και υποδοµή δορυφορικού διαδικτύου) για την
εφαρµογή των σχεδίων αντιµετώπισης πυρκαγιάς και πληµµύρας
1.4 Τίτλος υποέργου 4: Εκπαίδευση και δικτύωση εµπλεκοµένων οµάδων πολιτικής προστασίας των
∆ήµων της ΠΚΜ
Παραδοτέα:
4.1. ∆ηµιουργία µητρώου εκπαιδευτών, εκπαιδευοµένων και σχετικών διαδικασιών
4.2. Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδεύσεων/ σχολείων για τους εθελοντές
4.3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού
προσοµοιώσεων

πακέτου

εκπαίδευσης

επαυξηµένης

1.5 Τίτλος υποέργου 5: ∆ράσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
5.1 Οργάνωση και διενέργεια εκδηλώσεων ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
5.2 Υλικό δηµοσιότητας (έντυπα, poster/ banner, προωθητικό αντικείµενο)

http://www.pkm.gov.gr
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εµπειρίας

και

εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: Ω5ΩΓ7ΛΛ-ΟΚΘ
2. Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου): Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ∆ήµος Θέρµης
4. Φορέας λειτουργίας: ∆ίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών
Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών – ∆ΥΟΠΠ
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης

2

Σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι η Λειτουργία και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών
Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέµατα Φυσικών Καταστροφών - ∆ΥΟΠΠ" σε θέµατα
αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής προστασίας.
Η πράξη περιλαµβάνει την δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εργαλειοθήκης προστασίας
και διαχείρισης κινδύνου από πυρικά και πληµµυρικά συµβάντα που θα αξιοποιηθούν
από τις εθελοντικές οµάδες και τους ∆ήµους που υποστηρίζονται από την ∆ΥΟΠΠ.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

Η περιοχή εφαρµογής του έργου περιλαµβάνει του ∆ήµους Ωραιοκάστρου,
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, Κορδελιού-Εύοσµου, Παύλου-Μελά, Νεάπολης-Συκεών,
Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρµης και Θερµαϊκού.
7. Προϋπολογισµός
Προϋπολογισµός υποέργου 1

102.672,00 €

Προϋπολογισµός υποέργου 2

137.640,00 €

Προϋπολογισµός υποέργου 3

34.142,40 €

Προϋπολογισµός υποέργου 4

155545,60 €

Προϋπολογισµός υποέργου 5

20.000,00 €

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης

450.000,00 €

8.∆ιάρκεια υλοποίησης
∆ιάρκεια σε µήνες
Υποέργο 1

…..

Υποέργο 2

…..

Υποέργο 3

…..

Υποέργο 4

…..

Υποέργο 5

…..

Σύνολο Πράξης

2

24

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης. Περιλαµβάνει
οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

http://www.pkm.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια
Κύριος του έργου

Φορέας
υλοποίησης

Φορέας λειτουργίας

Φάκελος ∆ιακήρυξης υπηρεσίας (Ν.
4412/2016) µε τίτλο «Υπηρεσίες για την
εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου
πυρκαγιάς και πληµµύρας για την
περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και
ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών και
σχεδίων δράσης ενεργειών για τους
εθελοντές πολιτικής προστασίας των
∆ήµων εφαρµογής του έργου»
Φάκελος ∆ιακήρυξης προµήθειας (Ν.
4412/2016)
µε
τίτλο
«Προµήθεια
εξοπλισµού
βελτίωσης
της
επιχειρησιακής ικανότητας της ∆ΥΟΠΠ»

Φάκελος ∆ιακήρυξης υπηρεσίας (Ν.
4412/2016) µε τίτλο «Εκπαίδευση και
δικτύωση
εµπλεκοµένων
οµάδων
πολιτικής προστασίας των ∆ήµων της
ΠΚΜ»
Φάκελος ∆ιακήρυξης υπηρεσίας (Ν.
4412/2016) µε τίτλο
«∆ράσεις
ενηµέρωσης και δηµοσιότητας»

Ο Πρόεδρος
της Mητροπολιτικής Επιτροπής
της M.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)

Μιχάλης Τζόλλας
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