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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 23η Ηοςνίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 22/19-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζηρ ζςνεδπίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 382/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 383/2020).
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 384/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα παξνρή βνήζεηαο ζπκκεηνρήο εζεινληηθώλ νκάδσλ ζην έξγν
αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνο ελίζρπζε Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Γήκνπ
Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 7629/19-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 7585/196-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ –
Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα παξνρή
βνήζεηαο ζπκκεηνρήο εζεινληηθώλ νκάδσλ ζην έξγν αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνο
ελίζρπζε Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Κύξηε Πξόεδξε, - Όπσο
γλσξίδεηε γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην έξγν ηεο, ιόγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνύ θαη κε επαξθνύο ρξεκαηνδόηεζεο, ζπλδξάκνπλ εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ κε ηηο
δξάζεηο ηνπο βνεζνύλ ηόζν ζε ζέκαηα πξόιεςεο (πεξηπνιίεο, ελεκεξσηηθέο θακπάληεο δεκνηώλ,
αλαδαζώζεηο, θαζαξηζκνύο δαζπιιίσλ από βιάζηεζε θ.ι.π.) όζν θαη αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ
ππξθαγηώλ κε ηελ βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηάζβεζεο απηώλ. - ύκθσλα κε
ην άξζξν 202 παξ. 1 ηνπ Γ.Κ.Κ. (λ. 3463/06) νξίδεηαη όηη «Με απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή
Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ ζε λνκηθά πξόζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληόο
ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ………………..» πνπ αλαπηύζζνπλ
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Η απόθαζε ιακβάλεηαη εθόζνλ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή
πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό γηα ην ζθνπό απηό, πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζό (1,5%) ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ». - Λόγσ ηνπ όηη σο θνηλσληθέο πνιηηηζηηθέο λννύληαη & νη εθδειώζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζόζνλ απηό απνηειεί βαζηθό παξάγνληα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο
ελόο ηόπνπ, λνκηκνπνηείηαη ν Γήκνο ζηελ ρξεκαηνδόηεζε εζεινληηθώλ νκάδσλ πνύ ζπκκεηέρνπλ
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ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε δηάθνξεο δξάζεηο. - ύκθσλα κε ηελ ππ.
αξηζ. 26258/28-4-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα θαηαλνκή ΑΣΑ 2020 πνπ
αθνξά ηελ θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ εζεινληηθέο
δξάζεηο ζε επίπεδν Γήκνπ. - Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ν
νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.: 1/15-1-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη επηθπξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.: 11520/4-2-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ)
Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εγγξάθεθε ζηνλ Κ.Α.00-6735.00001
πίζησζε ύςνπο 20.000,00€ & 10.000,00€ ζηνλ Κ.Α.00-6735.00002 γηα επηρνξήγεζε πξνο
ελίζρπζε δξάζεσλ εζεινληηθώλ ζσκαηείσλ. - Οη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ
ζην έξγν αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Π.Τ. θαη νη δξάζεηο πνπ ζα
αλαιάβνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ γηα έηνο 2020 είλαη νη παξαθάησ: ΧΜΑΣΔΙΟ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ Ν. ΑΥΑΙΑ -*Πεξηπνιίεο γηα πξόιεςε δαζηθώλ
ππξθαγηώλ -*Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ – πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο -*Δθηύπσζε – Γηαλνκή
ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ ζε ζρνιεία γηα ηελ δηάδνζε ζεζκνύ εζεινληή ππξνζβέζηε - ΔΝΧΗ
ΡΑΓΙΟΔΡΑΙΣΔΥΝΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ -*Πεξηπνιίεο δαζνπξνζηαζίαο γηα
πξόιεςε δαζηθώλ ππξθαγηώλ -*Αγνξά ηκαηηζκνύ -*Αγνξά θαη ηύπσζε ηαπηνηήησλ ησλ νκάδσλ
δαζνπξνζηαζίαο -*Αγνξά αζπξκάηνπ -*Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα ΛΔΥΗ 4Υ4 ΠΑΣΡΑ -*Αγνξά εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ *Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ -*Πεξηπνιίεο γηα πξόιεςε
δαζηθώλ ππξθαγηώλ -*Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα -ΤΝΓΔΜΟ
ΔΛΛΗΝΧΝ ΟΡΔΙΒΑΣΧΝ ΠΑΣΡΑ «ΧΛΔΝΟ» -*Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ -*Δλεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε πνιηηώλ *Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα - ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΓΙΑΧΗ ΒΡΑΥΝΑΙΙΚΧΝ -*Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ
ππξθαγηώλ -*Αγνξά ηκαηηζκνύ -*πκκεηνρή ζε αζθήζεηο θαη ζεκηλάξηα γηα αληηκεηώπηζε
εθηάθησλ ζπκβάλησλ - ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΓΙΑΧΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΥΑΙΑ) *Δπηζθεπή – πληήξεζε εμνπιηζκνύ -*Αγνξά εμνπιηζκνύ Ππξαζθαιείαο -*Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ -*Δμνπιηζκό Ππξνπξνζηαζίαο *Δθηύπσζε – Γηαλνκή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ - ΦΙΛΟΓΑΙΚΟ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΑΒΑΛΙΟΤ «Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ» -*Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ -*Αγνξά ηκαηηζκνύ -ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ
(ΧΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΑΜΑΡΔΙΣΧΝ ΓΙΑΧΣΧΝ ΚΑΙ ΝΑΤΑΓΟΧΣΧΝ ΠΑΣΡΑ) *Δπέκβαζε γηα αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ κε ίδηα κέζα -*Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ *Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα - Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλάινγα κε
ηελ ζπλδξνκή θαη ην πξνζσπηθό ηεο θάζε εζεινληηθήο Οξγάλσζεο γηα ηηο Γαζηθέο ππξθαγηέο ηνπ
2020 νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά από πξνγξακκαηηζκό πνπ γίλεηαη από ην Γξαθείν
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή
ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ζηηο παξαθάησ εζεινληηθέο νκάδεο σο εμήο: Α/Α

ΧΜΑΣΔΙΑ – ΤΛΛΟΓΟΙ

ΠΟΟ Δ €

1

ΧΜΑΣΔΙΟ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ Ν. ΑΥΑΙΑ

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

1.400,00

Κ.Α.00-6735.00001

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

2

3

4

5

ΔΝΧΗ ΡΑΓΙΟΔΡΑΙΣΔΥΝΧΝ ΓΤΣΙΚΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΛΔΥΗ 4Υ4 ΠΑΣΡΑ
ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΧΝ ΟΡΔΙΒΑΣΧΝ ΠΑΣΡΑ
«ΧΛΔΝΟ»
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΓΙΑΧΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΑΥΑΙΑ)

2
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ (ΧΜΑ
6

ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΑΜΑΡΔΙΣΧΝ ΓΙΑΧΣΧΝ ΚΑΙ

6.500,00

Κ.Α.00-6735.00001

ΝΑΤΑΓΟΧΣΧΝ ΠΑΣΡΑ)
ΤΝΟΛΟ:

Α/Α

7

8

ΧΜΑΣΔΙΑ – ΤΛΛΟΓΟΙ

19.860,00

ΠΟΟ Δ €

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΠΤΡΟΒΔΗ - ΓΙΑΧΗ
ΒΡΑΥΝΑΙΙΚΧΝ
ΦΙΛΟΓΑΙΚΟ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΑΡΑΒΑΛΙΟΤ «Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ»
ΤΝΟΛΟ:

5.000,00

Κ.Α.00-6735.00002

5.000,00

Κ.Α.00-6735.00002

10.000,00

-Κάζε επηρνξεγνύκελνο θνξέαο ζύκθσλα (ΦΔΚ Β' 116/21-01-2015) κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ
άξζξνπ 2 εγγξάθεηαη ζην «Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα» «ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ από θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ ζπλνιηθά εηεζίσο, νη επηρνξεγνύκελνη θνξείο νθείινπλ λα
αλαξηνύλ ζην Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα ηα ζηνηρεία ησλ
δαπαλώλ νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 Β
Ν.3861/2010 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014» -Ο αηηνύκελνο πξνο επηρνξήγεζε
θνξέαο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιιεη ζηνπο θνξείο από ηνπο νπνίνπο επνπηεύεηαη, ζηνπο θνξείο
πνπ ηνλ έρνπλ επηρνξεγήζεη, εθόζνλ απηνί δελ ηαπηίδνληαη, θαη ζην Διεγθηηθό πλέδξην, κε ην
πέξαο δηκήλνπ από ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, απνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο ηνπ
δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη μερσξηζηό απνινγηζκό ηεο επηρνξήγεζεο πνπ έιαβε θαηά ην
πξνεγνύκελν έηνο, εθόζνλ απηή είλαη κηθξόηεξε ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ
δηαρεηξίζηεθε θαηά ην έηνο απηό. Δπίζεο, ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιεη θαη πξνϋπνινγηζκό ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (βι. άξζξν 41 ηνπ λ. 4129/2013 θαη Δι. πλ. Κιηκάθην Πξνιεπηηθνύ
Διέγρνπ ζην VII ηκήκα πξάμε 117/2016. - Ο αηηνύκελνο πξνο επηρνξήγεζε θνξέαο ζα πξέπεη λα
ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πξνβιεπόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ 3463/20016 θνξείο,
γεγνλόο ην νπνίν ζα πξέπεη πξνδήισο κα πξνθύπηεη από ηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ, θαη λα
έρεη έδξα ηνπ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ παξέρεη ηελ επηρνξήγεζε. - ύκθσλα
κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18: - «1. Η πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: - «ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε
δηάζεζε όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε
απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ από ηελ απόθαζε
ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη
ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη
πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. - 2.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 140, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 158 θαη
ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 3463/2006, θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 70 παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 94 θαη
παξ. 4 πεξίπησζε 30 ηνπ λ. 3852/2010 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο νξίδεηαη ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην σο όξγαλν αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ηεο
πίζησζεο, λνείηαη εθεμήο ν δήκαξρνο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ απηνύ.» - Λόγσ ηνπ όηη ε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Π/Τ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα
επηρνξήγεζε πξνο ελίζρπζε δξάζεσλ εζεινληηθώλ ζσκαηείσλ είλαη γεληθή παξίζηαηαη ε αλάγθε
εμεηδίθεπζήο ηεο, απηνί λα επηρνξεγεζνύλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ - Γηα ην ιόγν απηό θαη
έρνληαο ππόςε: - 1) Σν άξζξν 202 ηνπ Ν.3463/06 – 2) Σν άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/18 – 3) Σελ
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πεξηπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 – 4) Σν άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010 – 5) Σελ Απόθαζε Γηνηθ. Μεη. &
Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΔΚ 116/21.01.2015 ηεύρνο Β’) – 6) Σελ ππ’ αξηζ.: 1/15-12020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ θαη
ηελ ππ’ αξηζ.: 11520/4-2-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) Απόθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο γηα ηελ επηθύξσζή ηνπ – 7) Σελ ππ’ αξηζ. 26258/28-4-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ γηα θαηαλνκή ΑΣΑ 2020 κε ην πνζό ησλ 130.000,00€ γηα θάιπςε δξάζεσλ
ππξνπξνζηαζίαο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ κε ην 1.062/3-6-2020 Γξακ. είζπξαμεο
– 7) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο 20.000,00€ ζηνλ Κ.Α.00-6735.00001 & 10.000,00€ ζηνλ
Κ.Α.00-6735.00002 γηα επηρνξήγεζε πξνο ελίζρπζε δξάζεσλ εζεινληηθώλ ζσκαηείσλ. – 8) Σηο
αηηήζεηο ησλ ζπιιόγσλ κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ εμόδσλ ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξόιεςεο
δαζηθώλ ππξθαγηώλ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εζεινληηθέο νκάδεο γηα ηα κέηξα
δαζνπξνζηαζίαο πνπ έρεη εθπνλήζεη - Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ εμεηδίθεπζε
ηηο εγγεγξακκέλεο ζηνπο Κ.Α.00-6735.00001 & Κ.Α.00-6735.00002 πηζηώζεηο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζύκθσλα κε ηα πξνηεηλόκελα ηνπ Γξαθείνπ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα ζπλδξάκνπλ απνηειεζκαηηθά ζην έξγν ηεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. – Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, θ.
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν θαη είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:

1. Σελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/19
2. Σελ Απόθαζε Γηνηθ. Μεη. & Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΔΚ 116/21.01.2015
ηεύρνο Β’)
3. Σελ ππ’ αξηζ.: 1/15-1-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηελ θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ θαη ηελ ππ’ αξηζ.: 11520/4-2-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ)
Απόθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ επηθύξσζή ηνπ
4. Σελ ππ’ αξηζ. 26258/28-4-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα θαηαλνκή ΑΣΑ
2020 κε ην πνζό ησλ 130.000,00€ γηα θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο πνπ θαηαηέζεθαλ
ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ κε ην 1.062/3-6-2020 Γξακ. είζπξαμεο
5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο 20.000,00€ ζηνλ Κ.Α.00-6735.00001 & 10.000,00€ ζηνλ
Κ.Α.00-6735.00002 γηα επηρνξήγεζε πξνο ελίζρπζε δξάζεσλ εζεινληηθώλ ζσκαηείσλ
6. Σηο αηηήζεηο ησλ ζπιιόγσλ κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ εμόδσλ ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
πξόιεςεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εζεινληηθέο
νκάδεο γηα ηα κέηξα δαζνπξνζηαζίαο πνπ έρεη εθπνλήζεη
Δξειδικεύει ηηο εγγεγξακκέλεο ζηνπο Κ.Α.00-6735.00001 θαη Κ.Α. 00-6735.00002 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πηζηώζεηο πνζνύ 19.860,00 € θαη 10.000,00 €
αληίζηνηρα, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζπκκεηνρήο ησλ θάησζη εζεινληηθώλ
νκάδσλ, ζην έξγν αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνο ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα ζπλδξάκνπλ απνηειεζκαηηθά ζην έξγν
ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Α/Α

ΧΜΑΣΔΗΑ – ΤΛΛΟΓΟΗ

ΠΟΟ Δ €

1

ΧΜΑΣΔΙΟ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ Ν. ΑΥΑΙΑ

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001
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2

3

4

5

ΔΝΧΗ ΡΑΓΙΟΔΡΑΙΣΔΥΝΧΝ ΓΤΣΙΚΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΛΔΥΗ 4Υ4 ΠΑΣΡΑ

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

1.400,00

Κ.Α.00-6735.00001

2.990,00

Κ.Α.00-6735.00001

6.500,00

Κ.Α.00-6735.00001

ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΧΝ ΟΡΔΙΒΑΣΧΝ ΠΑΣΡΑ
«ΧΛΔΝΟ»
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΓΙΑΧΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΑΥΑΙΑ)
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ (ΧΜΑ

6

ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΑΜΑΡΔΙΣΧΝ ΓΙΑΧΣΧΝ ΚΑΙ
ΝΑΤΑΓΟΧΣΧΝ ΠΑΣΡΑ)
ΤΝΟΛΟ:

Α/Α

7

8

19.860,00
ΠΟΟ Δ €

ΧΜΑΣΔΗΑ – ΤΛΛΟΓΟΗ
ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΠΤΡΟΒΔΗ - ΓΙΑΧΗ
ΒΡΑΥΝΑΙΙΚΧΝ
ΦΙΛΟΓΑΙΚΟ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΑΡΑΒΑΛΙΟΤ «Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ»
ΤΝΟΛΟ:

5.000,00

Κ.Α.00-6735.00002

5.000,00

Κ.Α.00-6735.00002

10.000,00

Κάζε επηρνξεγνύκελνο θνξέαο ζύκθσλα (ΦΔΚ Β' 116/21-01-2015) κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ
άξζξνπ 2 εγγξάθεηαη ζην «Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα».
«ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ από θνξείο ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ ζπλνιηθά εηεζίσο, νη επηρνξεγνύκελνη
θνξείο νθείινπλ λα αλαξηνύλ ζην Μεηξών Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γηαύγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλώλ νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014».
Ο αηηνύκελνο πξνο επηρνξήγεζε θνξέαο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιιεη ζηνπο θνξείο από ηνπο
νπνίνπο επνπηεύεηαη, ζηνπο θνξείο πνπ ηνλ έρνπλ επηρνξεγήζεη, εθόζνλ απηνί δελ ηαπηίδνληαη,
θαη ζην Διεγθηηθό πλέδξην, κε ην πέξαο δηκήλνπ από ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο,
απνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη μερσξηζηό απνινγηζκό
ηεο επηρνξήγεζεο πνπ έιαβε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, εθόζνλ απηή είλαη κηθξόηεξε ηνπ 100%
ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ δηαρεηξίζηεθε θαηά ην έηνο απηό. Δπίζεο, ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιεη
θαη πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο (βι. άξζξν 41 ηνπ λ. 4129/2013 θαη Δι. πλ.
Κιηκάθην Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ ζην VII ηκήκα πξάμε 117/2016.
Ο αηηνύκελνο πξνο επηρνξήγεζε θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο
πξνβιεπόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ 3463/20016 θνξείο, γεγνλόο ην νπνίν ζα
πξέπεη πξνδήισο κα πξνθύπηεη από ηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ, θαη λα έρεη έδξα ηνπ εληόο
ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ παξέρεη ηελ επηρνξήγεζε.

Διευκρινίζεται ότι:
Γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην έξγν ηεο, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ
θαη κε επαξθνύο ρξεκαηνδόηεζεο, ζπλδξάκνπλ εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ κε ηηο δξάζεηο ηνπο
βνεζνύλ ηόζν ζε ζέκαηα πξόιεςεο (πεξηπνιίεο, ελεκεξσηηθέο θακπάληεο δεκνηώλ, αλαδαζώζεηο,
θαζαξηζκνύο δαζπιιίσλ από βιάζηεζε θ.ι.π.) όζν θαη αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ηελ
βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηάζβεζεο απηώλ.
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ύκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 1 ηνπ Γ.Κ.Κ. (λ. 3463/06) νξίδεηαη όηη «Με απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ ζε
λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, πνπ έρνπλ ηελ
έδξα ηνπο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ………………..» πνπ
αλαπηύζζνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Η απόθαζε ιακβάλεηαη εθόζνλ έρεη
εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό γηα ην ζθνπό απηό, πνπ ζε θακηά
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζό (1,5%) ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ».
Λόγσ ηνπ όηη σο θνηλσληθέο - πνιηηηζηηθέο λννύληαη & νη εθδειώζεηο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζόζνλ απηό απνηειεί βαζηθό
παξάγνληα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ελόο ηόπνπ, λνκηκνπνηείηαη ν Γήκνο ζηελ ρξεκαηνδόηεζε
εζεινληηθώλ νκάδσλ πνύ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε
δηάθνξεο δξάζεηο.
ύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 26258/28-4-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα
θαηαλνκή ΑΣΑ 2020 πνπ αθνξά ηελ θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο πξνβιέπεηαη λα
ρξεκαηνδνηεζνύλ εζεινληηθέο δξάζεηο ζε επίπεδν Γήκνπ.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ
ππ’ αξηζ.: 1/15-1-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
επηθπξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.: 11520/4-2-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) Απόθαζε ηνπ
πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εγγξάθεθε ζηνλ Κ.Α.00-6735.00001 πίζησζε ύςνπο
20.000,00€ & 10.000,00€ ζηνλ Κ.Α.00-6735.00002 γηα επηρνξήγεζε πξνο ελίζρπζε δξάζεσλ
εζεινληηθώλ ζσκαηείσλ.
Οι εθελονηικέρ οπγανώζειρ πος θα ζςμμεηέσοςν ζηο έπγο ανηιμεηώπιζηρ δαζικών
πςπκαγιών ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Π.Τ. θαη νη δξάζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
δαζηθώλ ππξθαγηώλ γηα έηνο 2020 είλαη νη παξαθάησ:
ΧΜΑΣΔΗΟ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ Ν. ΑΥΑΗΑ
 Πεξηπνιίεο γηα πξόιεςε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ – πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο
 Δθηύπσζε – Γηαλνκή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ ζε ζρνιεία γηα ηελ δηάδνζε ζεζκνύ εζεινληή
ππξνζβέζηε
ΔΝΧΖ ΡΑΓΗΟΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
 Πεξηπνιίεο δαζνπξνζηαζίαο γηα πξόιεςε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Αγνξά ηκαηηζκνύ
 Αγνξά θαη ηύπσζε ηαπηνηήησλ ησλ νκάδσλ δαζνπξνζηαζίαο
 Αγνξά αζπξκάηνπ
 Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα
ΛΔΥΖ 4Υ4 ΠΑΣΡΑ
 Αγνξά εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ
 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Πεξηπνιίεο γηα πξόιεςε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα
ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΧΝ ΟΡΔΗΒΑΣΧΝ ΠΑΣΡΑ «ΧΛΔΝΟ»
 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Δλεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε πνιηηώλ
 Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΠΤΡΟΒΔΖ - ΓΗΑΧΖ ΒΡΑΥΝΑΗΗΚΧΝ
 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
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Αγνξά ηκαηηζκνύ
πκκεηνρή ζε αζθήζεηο θαη ζεκηλάξηα γηα αληηκεηώπηζε εθηάθησλ ζπκβάλησλ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΗΑΧΖ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΥΑΗΑ)
 Δπηζθεπή – πληήξεζε εμνπιηζκνύ
 Αγνξά εμνπιηζκνύ Ππξαζθαιείαο
 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Δμνπιηζκό Ππξνπξνζηαζίαο
 Δθηύπσζε – Γηαλνκή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ
ΦΗΛΟΓΑΗΚΟ – ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΑΒΑΛΗΟΤ «Ο ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ»
 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Αγνξά ηκαηηζκνύ
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ (ΧΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ
ΓΗΑΧΣΧΝ ΚΑΗ ΝΑΤΑΓΟΧΣΧΝ ΠΑΣΡΑ)
 Δπέκβαζε γηα αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ κε ίδηα κέζα
 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ
 Αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ίδηα κέζα

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ΑΜΑΡΔΗΣΧΝ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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