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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.10.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 10007 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

121/2020 
από το πρακτικό της 20ης/05.10.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμός τιμής μίσθωσης ωριαίας 

αποζημίωσης μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την 

εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές, 

ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-12-2021, με το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 

(άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9891/01.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα 

με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμός τιμής μίσθωσης ωριαίας 

αποζημίωσης μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την 

εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές, 

ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-12-2021, με το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Ο Δήμος Αγιάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προβαίνει σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης 

συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. Στην κατηγορία της πρόληψης και αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών υπάγονται και οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμύρες, 

χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και δυνατούς ανέμους. 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του Δήμου Αγιάς είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του αποτελείται 

από δάση και δασικές περιοχές σε ποσοστό περίπου 66% της συνολικής έκτασης που είναι 661,79km2, με 

έντονο ανάγλυφο λόγω των ορεινών όγκων ενώ το κλίμα μπορεί να χαρακτηριστεί μεσογειακού τύπου με 

ηπειρωτική επίδραση, ήπιο και σχετικά βροχερό χειμώνα, ξερό ζεστό καλοκαίρι (μακρά περίοδος ξηρασίας) 

και μεγάλη ηλιοφάνεια, ιδιαίτερα κατά το θέρος. Χαρακτηριστικό του κλίματος αυτού είναι η έντονη 

εποχιακή εναλλαγή στις κύριες κλιματικές παραμέτρους (μέσο ύψος βροχής και μέση θερμοκρασία αέρα) 

με διαφορετικά μέγιστα για την κάθε μία. 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά την χειμερινή περίοδο να δημιουργούνται μεγάλοι κίνδυνοι από πλημμύρες, 

κατολισθήσεις, και χιονοπτώσεις, σε κατοικημένες περιοχές, στο οδικό δίκτυο αλλά και σε καλλιεργούμενες 

εκτάσεις ενώ κατά την θερινή περίοδο λόγω της γειτνίασης των ορεινών οικισμών με δασικές εκτάσεις και 

των ισχυρών ανέμων που επικρατούν είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος από πυρκαγιές.  

 

Ο Δήμος Αγιάς μη διαθέτοντας επαρκή ιδία μέσα, χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και εργατικό 

προσωπικό, για την πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα για την 

προστασία κυρίως της ζωής και της υγείας των πολιτών, προτίθεται να προβεί για το σκοπό αυτό στη 

μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου μετά του ανάλογου προσωπικού προκειμένου όπου απαιτηθεί 

να συνδράμουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας για τον εκχιονισμό του οδικού δικτύου, την 

απομάκρυνση των καταπτώσεων από το δημοτικό οδικό δίκτυο, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 

πλημμυρικών φαινομένων, την υποστήριξη του έργου της πυροσβεστικής στην κατάσβεση και 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

6. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες», 
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9. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, 

10. Το υπ’ αριθμ. 7920/01-11-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Π.Π.    , 

11.  Το υπ’ αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του ΓΛΚ Υπουργείου 

Οικονομικών «Περί πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας» , 

12. Τα υπ’ αριθμ. 7969/17-11-15, 2648/08-04-2016 και 8184/24-11-2015 έγγραφα του 

ΥΠ.Δ.Τ.Π.Π./Γ.Γ. Π.Π./Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 

13. Το υπ’ αριθμ. 6748/09-10-2017 έγγραφο της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας «Περί θεσμικού πλαισίου 

που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας μετά τη δημοσίευση  του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. 147 Α΄ )σε επίπεδο ΟΤΑ», 

14. Την υπ’ αριθμ. 8039/14-11-2017 – ΑΔΑ 6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ- εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας «Περί σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό», 

15. Τις τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας όπως προέκυψαν από την χρήση 

των βασικών τιμών των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων του Δημοσίου και τις τιμές που μετά από 

έρευνα βρέθηκε ότι ισχύουν στην ελεύθερη αγορά 

16. Τις ιδιαίτερες γεωλογικές, μορφολογικές συνθήκες (Ορεινές δασικές περιοχές με έντονο ανάγλυφο 

και παραποτάμιες και παραθαλάσσιες περιοχές), που υπάρχουν στο Δήμο Αγιάς 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας 

Α. την έγκριση εκμίσθωσης των αναγκαίων μηχανήματων για την χρονική περίοδο από την έγκριση της 

απόφασης ως 31-12-2021 για την αντιμετώπιση εκτατών αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, πλημύρες, 

χιονοπτώσεις, παγετό, με μέγιστες προτεινόμενες τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα : 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ  

1 Φορτωτής - Εκσκαφέας  έως 100 HP 30,00€/ώρα 

2 Φορτωτής /Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος έως 80 HP 30,00€/ώρα 

3 Φορτωτής/Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος από 81 έως 100 HP 30,00€/ώρα 

4 Φορτωτής /Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος από 101 έως 140 

HP 

50,00€/ώρα 

5 Φορτωτής /Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος άνω των 141 HP 60,00€/ώρα 

6 Φορτωτάκι 50-60 HP 25,00€/ώρα 

7 Φορτηγό (τιμή ανά  δρομολόγιο) 45,00€/ δρομολόγιο 

8 Χειριστής  10,00€ 

9 Γκρέιντερ/ Προωθητής γαιών 35,00€ 

10 Λεωφορείο 50 θέσεων με έδρα την Αγιά και για δρομολόγια μέχρι 20km από 

την έδρα 

50€/δρομολόγιο 

11 Λεωφορείο 50 θέσεων με έδρα την Αγιά και για δρομολόγια μεγαλύτερα των 

20km από την έδρα 

120€/δρομολόγιο 

12 Λεωφορείο 50 θέσεων με έδρα την Λάρισα  250€/δρομολόγιο 

13 Ταξί και για δρομολόγια μέχρι 20km από την έδρα τους 20€/δρομολόγιο 

14 Ταξί και για δρομολόγια μεγαλύτερα των 20km από την έδρα τους 60€/δρομολόγιο 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών 

 

Β. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για 

την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές, 

ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-12-2021, με το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την εκμίσθωση των αναγκαίων μηχανήματων για την χρονική περίοδο από την έγκριση της 

απόφασης ως 31-12-2021 για την αντιμετώπιση εκτατών αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, πλημύρες, 

χιονοπτώσεις, παγετό, με μέγιστες προτεινόμενες τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα : 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ  

1 Φορτωτής - Εκσκαφέας  έως 100 HP 30,00€/ώρα 

2 Φορτωτής /Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος έως 80 HP 30,00€/ώρα 

3 Φορτωτής/Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος από 81 έως 100 HP 30,00€/ώρα 

4 Φορτωτής /Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος από 101 έως 140 

HP 

50,00€/ώρα 

5 Φορτωτής /Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος  ή Λαστιχοφόρος άνω των 141 HP 60,00€/ώρα 

6 Φορτωτάκι 50-60 HP 25,00€/ώρα 

7 Φορτηγό (τιμή ανά  δρομολόγιο) 45,00€/ δρομολόγιο 

8 Χειριστής  10,00€ 

9 Γκρέιντερ / Προωθητής γαιών 35,00€ 

10 Λεωφορείο 50 θέσεων με έδρα την Αγιά και για δρομολόγια μέχρι 20km από 

την έδρα 

50€/δρομολόγιο 

11 Λεωφορείο 50 θέσεων με έδρα την Αγιά και για δρομολόγια μεγαλύτερα των 

20km από την έδρα 

120€/δρομολόγιο 

12 Λεωφορείο 50 θέσεων με έδρα την Λάρισα  250€/δρομολόγιο 

13 Ταξί και για δρομολόγια μέχρι 20km από την έδρα τους 20€/δρομολόγιο 

14 Ταξί και για δρομολόγια μεγαλύτερα των 20km από την έδρα τους 60€/δρομολόγιο 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών 

 

Β. Εγκρίνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το μνημόνιο συνεργασίας με ιδιώτες για την 

εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές, 

ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-12-2021, με το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ω79ΔΩ6Ι-6ΡΡ



Σελίδα 5 από 6 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

& 

ΙΔΙΩΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Στην Αγιά σήμερα την …../…../2021 ημέρα ………. και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα του Δ. 

Αγιάς μεταξύ των:  

1. Γκουντάρα Αντώνιο Δημάρχου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς και 

2. …………………………….. 

 οι οποίοι θα καλούνται εφεξής « τα μέρη», έχοντας υπόψη: 

1. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α72002). 

2. Υ.Α. 1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 

συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β72003). 

3. Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α72010 

4. Τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά κατηγορία 

καταστροφής. 

5. Το υπ’ αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-Ψ02). έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

6. Την υπ’ αριθμ. ………../2020 (ΑΔΑ: ) της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς «Έγκριση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμός τιμής μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης 

μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την εκμίσθωση 

μηχανημάτων έργου – οχημάτων,…… κλπ». 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ……../…-…..-2020 (ΑΔΑ: ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

συμμετοχής ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων έως 31-12-2021 στην 

περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 

 1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:  

Απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων 

στα πλαίσια του δυνατού, για την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών και της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται και η μέριμνα για 

τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας. 

 2. Συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο:  

Την πρόβλεψη δυνατότητας διοικητικής μέριμνας για τη στήριξη του έργου των επιχειρησιακών δυνάμεων, 

την παροχή αρωγής στους πληγέντες όταν αυτό απαιτηθεί και στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών. 

 3. Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης σύμφωνα με το οποίο:  

α) Ως καταστροφή ή έκτακτο γεγονός νοείται κάθε, ταχείας ή βραδείας  εξέλιξης, φυσικό φαινόμενο ή 

τεχνολογικό συμβάν το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο 

ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.  

β) Ο Δήμαρχος Αγιάς είναι υπεύθυνος για τη διάθεση, το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού 

και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών και καταστροφών 

καθώς και στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, στο Δήμο Αγιάς.  
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γ) Ο Δήμος Αγιάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την αντιμετώπιση των έκτακτων φαινομένων και 

καταστροφών καταρτίζει μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.  

δ) Ιδιωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες για υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου όπως αυτό 

περιγράφεται στην υποπαράγραφο (β). 

 

4. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής: 

α) Το παρόν μνημόνιο έχει χαρακτήρα του εκ μέρους Δήμου Αγιάς πρότασης - πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών που άπτονται των δραστηριοτήτων του δεύτερου των 

συμβαλλομένων. 

β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα προσφέρει τις υπηρεσίες που θα του ζητηθούν από τον πρώτο των 

συμβαλλομένων, όποτε και αν αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος μνημονίου. 

γ) Ο πρώτος των συμβαλλομένων θα αναλάβει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ο δεύτερος των 

συμβαλλομένων του παράσχει υπηρεσίες, να προβεί στην πληρωμή της σχετικής δαπάνης, εντός των 

πλαισίων τιμολόγησης προσφοράς συνήθους εργασίας, παροχής υπηρεσίας ή προμήθειας και σύμφωνα με 

τους όρους και τις τιμές που καθορίζονται στην αριθμ. …../2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγιάς. 

 

5. Ισχύς του παρόντος μνημονίου τίθεται:  

 

Η ισχύς του μνημονίου τίθεται με την υπογραφή του παρόντος από τους εκπροσώπους των δύο μερών. Η 

διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι έως 31-12-2021. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ           2. Ο………………….. 

 

 

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                   ……………………………. 
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