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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26
ε
 Μαξηίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 7/20-3-2020 ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

εζηάιε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, 

ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού 

ηης διάδοζής ηοσ», γηα ηελ εμέηαζε ησλ (17) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο - Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο - Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι - 

Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 8) 

Κνξδάο Χξήζηνο - Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο - Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο - 

Αλη/ξρνο, 11) ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή - Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 13) 

Αζπξνχιηα νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) 

Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) 

Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γξεγφξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 

28) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 29) Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, 30) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 31) 

Καπθάο Γεψξγηνο, 32) Κνπλάβεο Αληψληνο, 33) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 34) Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, 

35) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 36) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 37) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 38) Παπαδεκάηνο 

Νηθφιανο, 39) Παηνχραο Χξήζηνο, 40) Ρψξνο Γεψξγηνο, 41) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 42) ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο, 43) ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, 44) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 45) Σξηαληαθπιιφπνπινο 

Ναπνιέσλ, 46) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 47) Χξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  48) Ψσκάο Πέηξνο. 

Ζ θα Φηινπνχινπ Μαξία δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.   

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε απαξηίαο απφ ηνλ θ. Πξφεδξν.   

………………………………………………………………………………………………................ 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο ην αξηζ. 3 ζέκα 

ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε πκκεηνρήο ζην εγθεθξηκέλν έξγν «Building smart  

governance  to  manage  flooding  risk of  river  communities)  Αθξσλχκην: 

SMARTRIVER», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ- Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ- Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο- κε αξηζ. 3361/11-3-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 3479/12-3-2020).  

 

Σν ώκα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη θ.θ. Νηθνιφπνπινο 

Νηθφιανο θαη Βνξίζεο Γηνλχζηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν «αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ψήθν, ινγίδεηαη ωο 

παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, 
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φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ςήθσλ»: 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

1. Εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο εηαίξνπ, ζην εγθεθξηκέλν έξγν κε 

ηίηιν: «Building smart  governance  to  manage  flooding  risk of  river  

communities» (Γεκηνπξγία έμππλεο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε δηαρείξηζε  θηλδχλνπ  

πιεκκπξψλ  ησλ παξαπνηάκησλ θνηλνηήησλ)  θαη Αθξσλχκην: SMARTRIVER. 

2. Οξίδεη Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ (θαη πξφζσπν επηθνηλσλίαο) εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ηνλ 

θ. Κωλ/λν Κωλζηαληαθόπνπιν, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πξαζίλνπ. 

3. Εγθξίλεη ην άλνηγκα Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ε 

δηαδηθαζία πιεξσκψλ. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξνηεηλφκελν έξγν. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Σν  έξγν SMARTRIVER αλήθεη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο: “Δλίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν αληηκεηψπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο  ηξσηφηεηαο, ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ  νηθνζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο  Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ”. 

 

Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ:  

Σν εγθεθξηκέλν έξγν SMARTRIVER, ζην νπνίν εκπιέθνληαη 6 ιεθάλεο απνξξνήο νη 

νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (Misa, Glafkos θαη Charadros, Neretva, 

Drava, Vjosa, Bosna), είλαη  βαζηζκέλν  ζε ηξεηο κεγάιεο εδαθηθέο πξνθιήζεηο: 

 

- αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο  θιηκαηηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο παξαπνηάκηεο θνηλφηεηεο.  

- ηε δεκηνπξγία επθπνχο κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο, κε ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε  θιηκαηηθή αιιαγή  ζηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακψλ · 

- ελδπλάκσζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 

Σα παξαπάλσ ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο θνηλψλ κεζνδνινγηψλ, αληαιιαγή 

γλψζεσλ – εκπεηξηψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ δξάζεσλ αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη ηελ  

πξνψζεζε ελφο δηαθξαηηθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ καθξν-πεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ.  

Οη πηινηηθέο δξάζεηο ζα βαζίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη ζα  

δνθηκαζηνχλ κέζσ  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ησλ “ρεδίσλ κείσζεο θηλδχλνπ 

πιεκκπξψλ” Flooding  Risk  Reduction  Plans  (FRRP). 

Δπηπιένλ, ζα δεκηνπξγεζεί  κηα πιαηθφξκα SMARTRIVER DGT γηα ηε ζηήξημε ησλ 

κειινληηθψλ ζπλεξγηψλ θαη αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ  ηνπ έξγνπ  παξέρνληάο ηνπο 

έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν ηθαλφ λα ζπλδέεη νξηδφληηα θαη θάζεηα ηηο παξαπνηάκηεο 

θνηλφηεηεο ηεο Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ   
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ΕΘΔΘΚΟ ΣΟΥΟ ηνπ SMARTRIVER 

Σν θχξην  αλακελφκελν απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο εληαίαο  πξνζέγγηζεο 

δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηθαλφηεηαο ησλ 

παξαπνηάκησλ θνηλνηήησλ ζηνλ θίλδπλν πιεκκπξψλ, δνθηκαζκέλν κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ησλ  6  “ρεδίσλ κείσζεο θηλδχλνπ πιεκκπξψλ” Flooding Risk Reduction Plans(FRRP). 

 

Ζ πινπνίεζε  ησλ ζρεδίσλ βαζίδεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ απνηειεζκάησλ:  

 

 αχμεζε ηεο θνηλήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη 

ηελ πξνζαξκνγή κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο 120 ηνπηθψλ θνξέσλ (γηα φινπο ηνπο 

εηαίξνπο) θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ. 

 αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ράξε ζε κηα ζεηξά δνκεκέλσλ δξάζεσλ αληαιιαγήο γλψζεσλ 

θαη δεκηνπξγίαο ηθαλνηήησλ,  

 αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε πνιηηηθψλ 

κείσζεο ησλ θηλδχλνπ πιεκκχξαο. 

 ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα ραξαθηεξίδεη νιφθιεξν ην ζρέδην εξγαζίαο ηνπ 

έξγνπ. 

 ζέζπηζε ηνπ  δηθηχνπ SMARTRIVER θαη ηελ εθπφλεζε  ζηξαηεγηθήο  γηα ηε 

πεξηνρή Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ ζρεηηθά  ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ  

 αλάπηπμε επθπνχο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη ζπλαγεξκνχ.  

 βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνζαξκνγήο κεηαμχ 

αξρψλ, ηερληθψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ράξε ζε κηα θνηλή επηθνηλσληαθή 

ζηξαηεγηθή πξνζαξκνζκέλε ζε πξνζδηνξηζκέλεο νκάδεο ζηφρνπο. 

 εηδηθά γηα ηνλ δήκν Παηξέσλ πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα –εγθαηάζηαζε έμππλνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε 

πιεκκπξηθψλ  θηλδχλσλ (π.ρ. αηζζεηήξεο λεξνχ, κεηξεηέο ξνήο, ICT θ.α.) 

 

Οη εηαίξνη ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ 

Σν εηαηξηθφ ζρήκα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

 

1. Γήκνο εληγθάιηα - Municipality of Senigallia (ΗΣΑΛΗΑ) 

2. Πεξηθέξεηα Μάξθε -Marche Region - Soil and Coast Defense Department (ΗΣΑΛΗΑ) 

3. Οξγαληζκφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο επαξρίαο Εαληάξ - Zadar County Rural 

Development Agency (ΚΡΟΑΣΗΑ) 

4. Γήκνο ηνπ Μέηθνβηηο - City of Metković (ΚΡΟΑΣΗΑ) 

5. Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ Μάξηκπνξ - Maribor Development Agency 

(ΛΟΒΔΝΗΑ) 

6. Municipality of Maribor (ΛΟΒΔΝΗΑ) 

7. Γήκνο Παηξέσλ – Municipality of Patras (ΔΛΛΑΓΑ) 

8. Οξγαληζκφο  Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο ηνπ εξάγεβν Sarajevo 

Economic Region Development Agency (ΒΟΝΗΑ ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ) 

9. Γήκνο ηνπ Ίιηαο - Municipality of Ilijas (ΒΟΝΗΑ ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ) 

10. Κέληξν Change  - Change Centre Change (ΑΛΒΑΝΗΑ) 

11. Γήκνο  ειέληηζα - Selenica Municipality (ΑΛΒΑΝΗΑ) 
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Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ 
Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ  SMARTRIVER είλαη  1.820.691,50 € 

Ο Πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ Γήκν Παηξέσλ είλαη 207.230,10 € 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ην έξγν SMARTRIVER είλαη 85% απφ Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε 

(ERDF) θαη 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο. 

 

 

 Ο Πξόεδξνο                   Ο Γξακκαηέαο 

 

 

  ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ         ΑΝΔΡΕΑ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 
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