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Απόσπασμα                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Από το πρακτικό της με αριθ:   10ης/2021 

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

 

Αριθ.Απόφασης:  11  /2021 

 

Στη Λευκάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 2:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. 

πρωτ. 32371/8-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, με τηλεδιάσκεψη (μέσω 

εφαρμογής webex ) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 

55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69136 /4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021, 

τεύχος Β΄) η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος 

      2.    Σπυρίδων Λύγδας 

3. Γεώργιος Τσιρογιάννης 

4. Γεώργιος Σολδάτος 

5. Ιωάννης Λιβιτσάνος 

6. Νίκος Αργυρός 

7. Παναγιώτης Γιαννιώτης 

8. Ευτύχιος Ζουριδάκης 

 

 

                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

                   

                    1.Αναστάσιος Γαζής 

                    2.Νικόλαος Βικέντιος 

                    3.Χαράλαμπος Γιαννούτσος 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη 

συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ.Αναστασία Μαρκεσίνη υπάλληλος του Τμήματος  

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από  τη γραμματέα της 

Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. 

 

 

ΘΕΜΑ:΄Εγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου 

Λευκάδας». με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1
η
 έκδοση). 

΄Εχοντας υπόψη: 

1. Η υπ’αριθμ.Υ.Α.1299/7-4-2003 στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

με την συνθηματική λέξη ¨Ξενοκράτης¨. 

2. Το υπ’αριθμ.12189/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67 έγγραφό της, ΓΓΠΠ,«Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία 

«ΒΟΡΕΑΣ» . 

3. Το υπ’αριθμ.13230/18-12-2020 έγγραφό της, ΓΓΠΠ, και σύμφωνα με το Πρότυπο 

Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού. 
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Ιστορικό - Σκοπός: 

 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης- Χιονοθύελλας, 

Παγετού και Δριμέως Ψύχους είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών και δύναται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των 

κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Οι κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να 

προκληθούν από τα παραπάνω φαινόμενα σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 

1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423Β/2003) είναι επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε 

γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων, 

υλικές ζημιές, τραυματισμός και θάνατος πολιτών.  

Παρά το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας η εκδήλωση των φαινομένων αυτών 

συνήθως διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες, έχουν παρατηρηθεί έντονες χιονοπτώσεις 

και φαινόμενα παγετού που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των 

κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρμόδιοι φορείς 

για την αποκατάστασή της. 

 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Λευκάδας επιδιώκεται 

η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο: 

• για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που 

συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού 

• για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων 

και παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην 

προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας 

• Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο. 

• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο 

και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας. 

• Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που 

συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού 

• Συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού. 
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Εισηγούμαστε 

 

1. την έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου 

Λευκάδας». με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1
η
 έκδοση). 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου,να  εισηγηθεί το παρόν σχέδιο στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προς έγκρισή του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 

Παγετού του Δήμου Λευκάδας» με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1
η
 έκδοση) στην 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 Ν.3852/2010, την 

ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση  

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρίνει το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Λευκάδας» με την 

κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»  

2.Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 

Παγετού του Δήμου Λευκάδας» με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11 /2021  και θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

έγκριση. 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και προχώρησε στη 

συζήτηση του επόμενου θέματος. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

                  Ο Πρόεδρος Ε.Ε                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                                              

                                                       

           Χαράλαμπος Δ.Καλός                                                                           


