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Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 29
ε
 Απξηιίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17:30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ 9/24-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 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», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» 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 

Υξήζηνο- 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) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 30) Καπθάο Γεψξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληψληνο, 32) 

Μνίξαιεο Νηθφιανο, 33) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 34) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 

36) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 37) Παηνχραο Υξήζηνο, 38) Ρψξνο Γεψξγηνο, 39) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 40) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 41) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 42) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 43) 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 44) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 45) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο 

θαη  46) Φσκάο Πέηξνο.  

Ο θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δελ ζπκκεηείρε απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά. 

Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη Φηινπνχινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ. 

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Νηξίληαο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, Καπθάο Γεψξγηνο, 

Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, νισκνχ Καηεξίλα, Νηάξνπ Μαξία, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Βνξίζεο 

Γηνλχζηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Ξπιηάο Θεφδσξνο θαη Γθέζηα Δηξήλε.   

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 11 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε Τπνβνιήο Πξφηαζεο Έξγνπ (Πξάμεο) κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηήκαηνο 

Ππξνπξνζηαζίαο πεξηνρήο Γαζπιιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, ζην Μέηξν 8 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ», ππνκέηξν 

8.3 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 
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θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ  Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ- Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ- κε αξηζ. 4724/24-4-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 4855/28-4-2020 

 

Σν ώκα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή Πξφηαζεο Έξγνπ (Πξάμεο) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε πζηήκαηνο Ππξνπξνζηαζίαο πεξηνρήο Γαζπιιίνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, 

ζην Μέηξν 8 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ», ππνκέηξν 8.3 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε 

δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ 

ζπκβάλησλ» 

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

θ. Αιέμαλδξν Λαζθαξίδε, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκηθνχ-Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο. 

3. Δγθξίλεη λα αλνηρηεί Κ.Α. ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2020 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε πζηήκαηνο Ππξνπξνζηαζίαο πεξηνρήο Γαζπιιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ»  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξνηεηλφκελν έξγν. 

 
       Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

ηηο 15/11/2019  αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη Γαζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ε Πξφζθιεζε ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, ζην Μέηξν 8 «Πξφιεςε 

δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ 

ζπκβάλησλ», ππνκέηξν 8.3 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο πξφιεςεο 

δεκηψλ ζε δάζε έλαληη βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ απεηιψλ. Χο ηέηνηεο νξίδνληαη νη ππξθαγηέο,  

νη παζνγφλνη νξγαληζκνί θαη ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Σν Τπνκέηξν 8.3 πεξηιακβάλεη 

δξάζεηο πξφιεςεο δεκηψλ ζε δάζε έλαληη βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ απεηιψλ, νη νπνίεο 

νξίδνληαη: 

 νη ππξθαγηέο, 

 νη παζνγφλνη νξγαληζκνί, 

 ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα. 
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Χο πεδίν εθαξκνγήο νξίδνληαη φια ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο επηθξάηεηαο. 

Οη δαπάλεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνκέηξνπ 8.3 

είλαη νη εμήο: 

 

Γηα Ππξθαγηέο: 

1. Γαπάλεο θαηαζθεπήο ή/θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθψλ ππνδνκψλ φπσο: 

α. Γαζηθά κνλνπάηηα θαη δαζηθέο νδνί κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

β. εκεία πδξνδφηεζεο(πδαηνδεμακελέο, πδξνκαζηεχζεηο, θιπ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη έξγσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο γηα 

ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ κέζσλ θαηάζβεζεο 

γ. Αληηππξηθέο ισξίδεο θαη άιιεο δψλεο ή ζεκεία αζπλέρεηαο ηεο θαχζηκεο χιεο 

2. Γαπάλεο πξνιεπηηθψλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ φπσο: 

α. Μηθξά ηερληθά έξγα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ 

πθηζηάκελσλ δαζηθψλ δξφκσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 

β. Καζαξηζκνί παξεδάθηαο ή άιιεο βιάζηεζεο, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ δάζνπο κε 

ρξήζε ιηγφηεξν εχθιεθησλ δαζηθψλ εηδψλ. 

3. Γαπάλεο εγθαηάζηαζεο ή/θαη βειηίσζεο εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο 

ππξθαγηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαηεξεηεξίσλ, ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

Ρεηά απνθιείνληαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε γεσξγνπεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο επί αγξνηηθψλ εθηάζεσλ/ αγξνηεκαρίσλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε φηη αθνξά ηηο ππνδνκέο κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

ππξθαγηψλ, δειαδή ππνδνκέο γηα ηελ πξνζγείσζε θαη ηνλ αλεθνδηαζκφ αεξνπιάλσλ ή/θαη 

ειηθνπηέξσλ, απηέο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν αλ πξννξίδνληαη γηα κε εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο. 

 

Χο ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 

είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000 €) άλεπ Φ.Π.Α. 

 

Ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη επηιεμηκφηεηαο: 

α.  Οη δξάζεηο πξφιεςεο ππξθαγηψλ ζπλάδνπλ κε ην Δζληθφ ρέδην Αληηππξηθήο 

Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη αθνξνχλ εθηάζεηο κέζνπ ή/θαη πςεινχ θηλδχλνπ 

β.  Ζ πινπνίεζε θάζε δξάζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ζρεηηθή κειέηε / ηερληθή 

έθζεζε, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

γ.  Γξάζεηο ζε δεκφζηα δάζε πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ είλαη ζπκβαηέο κε ην εηήζην 

πξφγξακκα έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηεο νηθείαο δαζηθήο ππεξεζίαο ή ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ 

 

Ο Γήκνο Παηξέσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο γηα ηελ 

επηινγή ηεο πεξηνρήο, επέιεμε σο πεξηνρή παξέκβαζεο ηνλ ρψξν ηνπ Γαζπιιίνπ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα, πνπ ηίζεληαη κέζα απφ ην πξφγξακκα 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέηξν 8 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ», Τπνκέηξν 
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8.3 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ» θαη αθνξνχλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ 

ρψξνπ. 

Ο Γήκνο Παηξέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ έρεη επηιέμεη 

ην ζρέδην πινπνίεζεο λα απνηειείηαη απφ δχν ππιψλεο. Απηνί είλαη: 

Α- Ππιώλαο – Σερληθή ππνδνκή: ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν θαηάιιεινο ηερληθφο 

εμνπιηζκφο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ακεζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο γηα επεξρφκελν θίλδπλν. 

Β-Ππιώλαο – Βάζε Γεδνκέλσλ: ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία  βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 

αθνξά ηελ θαχζηκε χιε (βιοποικιλόηηηα ) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. 

 

 

Ο Πξόεδξνο      Ο Γξακκαηεύσλ 

 

 

 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ         ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΗΚΖΣΑ 
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