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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 58/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην Ομάδα Εταίρων και την έγκριση 

υποβολής πρότασης με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην 

κλιματική κρίση - Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate 

Change AdaptatioN – C.R.E.T.O.N.» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE -Climate 

Change Mitigation and Adaptation - LIFE-2021-SAP-CLIMA». 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 23352/19-11-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 120 θέμα παρουσίασε την   εισήγηση  του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ.Ευαγ.Ιωάννου), που έχει ως εξής:  

 

 «...Η Ελλάδα έχει ήδη ενσωματώσει την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της νέας 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην εθνική νομοθεσία για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. 

Το θεσμικό πλαίσιο και οι μεθοδολογίες υπάρχουν, καθώς και ο φιλόδοξος προτεινόμενος 

Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα προσπαθεί να ακολουθήσει. Ωστόσο, η πρόοδός τους είναι 

απογοητευτική, με το δημόσιο τομέα, ως επικεφαλής της χώρας, να αδυνατεί να εφαρμόσει την 

πλειοψηφία των δράσεων προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. 

Επιπλέον, η κλιματική κρίση με τις επιπτώσεις της εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα 

συνεχιζόμενα κύματα καύσωνα, τα οποία αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, με φυσικές 

καταστροφές όπως πλημμύρες και ακραίες πυρκαγιές να εμφανίζονται συχνότερα.  

Όλα αυτά τα είδη των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, μαζί με τις ακραίες φυσικές 

καταστροφές επηρεάζουν κυρίως τους κατοίκους ενός Δήμου. Ως εκ τούτου, έχουν συζητηθεί 

πολλές προσπάθειες για τη χρήση εργαλείων προσαρμογής σε αυτήν την κρίση, αλλά δεν έχουν 
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χρησιμοποιηθεί ακόμη, όπου επίσης έχουν αναπτυχθεί ορισμένα εργαλεία προετοιμασίας για 

ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα εργαλεία προσαρμογής ξεκινούν από την παρακολούθηση 

αυτής της κρίσης, χρησιμοποιώντας δείκτες KPI που μπορούν να αναλυθούν με τη βοήθεια των 

ερευνητικών οργανισμών που συμμετέχουν.  

Η Πρόσκληση για το Πρόγραμμα LIFE -Climate Change Mitigation and Adaptation - LIFE-2021-

SAP-CLIMA έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων προκειμένου αρχικά 

να προσδιοριστούν  οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

κάθε Δήμο και να συνεχιστεί με την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους Δήμους να προετοιμαστούν για ακραία καιρικά 

φαινόμενα και προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

Η συμμετοχή των εταίρων είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, καθώς 

συμμετέχουν εταιρείες εξειδικευμένες για την ανάπτυξη του συστήματος, μαζί με τα 

πανεπιστήμια για τη δημιουργία του εργαλείου. Οι δύο (2) Δήμοι που θα συμμετέχουν, θα 

προμηθευτούν εξοπλισμό έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων καιρικών φαινομένων για 

την πιλοτική λειτουργία του συστήματος η επιλογή των οποίων θα γίνει μετά τα ερευνητικά 

αποτελέσματα της ομάδας έργου. Τέλος, το Δίκτυο Πόλεων που συμμετέχει, θα βοηθήσει στη 

συμμετοχή και προώθηση του εργαλείου και του συστήματος και σε άλλους Δήμους. 

Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, προκάλεσε τη σύσταση της ομάδας έργου και των εμπλεκόμενων κάτωθι εταίρων στο 

εν  λόγω έργο. Η συμμετοχή του στην πρόσκληση  LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ολοκληρώνεται με κατάθεση πρότασης σε συνεργασία με τους εταίρους: 

1) ABB ΑΕ (Leader) 

2) AMBRUS Consulting 

3) KSI 

4) Probotek ΑΕ 

5) Guardian ΑΕ 

6) Έδρα της UNESCO στη Β. Ελλάδα 

7) Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Βιώσιμη Πόλη» 

8) Δήμος Πρέβεζας 

9) Δήμος Ιωαννίνων 

10) Πανεπιστήμιο IMT Lille Douai 

11) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

12) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Η πρόταση με τίτλο ««Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση - 

Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate Change AdaptatioN – 

C.R.E.T.O.N.» χρηματοδοτείται από τη δράση LIFE-2021-SAP-CLIMA του προγράμματος LIFE - 

Climate Change Mitigation and Adaptation το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της 

πρότασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

1) Τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας  στην Ομάδα Εταίρων και την έγκριση υποβολής 

πρότασης με τίτλο ««Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική 

κρίση - Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate Change AdaptatioN 

– C.R.E.T.O.N.» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Climate Change Mitigation and 

Adaptation - LIFE-2021-SAP-CLIMA, συνολικού προϋπολογισμού πρότασης 

3.200.430,99€, προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας 315.650,00 € (με επιχορηγούμενο 

ποσό των 189.390,00€) 

2) Την αποδοχή των όρων της από 8 Ιουλίου 2021 πρόσκλησης LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA  

3) Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και την εγγραφή 

κωδικού στον προϋπολογισμό, εφόσον αυτή εγκριθεί. 

4) Τη δέσμευση για κάλυψη του 40% του προϋπολογισμού που αναλογεί στο Δήμο από 

ιδίους πόρους, ήτοι 126.260,00 €. 

5) Την εξουσιοδότηση της κας Ευαγγελίας Ιωάννου ως αρμόδιου υπαλλήλου επικοινωνίας 

και υπευθύνου για την υποβολή της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου, έναντι στους 

υπόλοιπους εταίρους 
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Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας, κου Νικολάου Γεωργάκου για την υπογραφή 

όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης,....». 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 -την εισήγηση της υπηρεσίας  

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην Ομάδα Εταίρων και την έγκριση 

υποβολής πρότασης με τίτλο ««Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην 

κλιματική κρίση - Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate Change 

AdaptatioN – C.R.E.T.O.N.» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Climate Change 

Mitigation and Adaptation - LIFE-2021-SAP-CLIMA, συνολικού προϋπολογισμού 

πρότασης 3.200.430,99€, προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας 315.650,00 € (με 

επιχορηγούμενο ποσό των 189.390,00€) 

2. Αποδέχεται την αποδοχή των όρων της από 8 Ιουλίου 2021 πρόσκλησης LIFE-2021-SAP-

CLIMA-CCA  

3. Εγκρίνει την δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και την 

εγγραφή κωδικού στον προϋπολογισμό, εφόσον αυτή εγκριθεί. 

4. Εγκρίνει την  δέσμευση για κάλυψη του 40% του προϋπολογισμού που αναλογεί στο 

Δήμο από ιδίους πόρους, ήτοι 126.260,00 €. 

5. Εξουσιοδοτεί  την κα Ευαγγελία Ιωάννου ως αρμόδιο υπάλληλο επικοινωνίας και 

υπευθύνου για την υποβολή της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου, έναντι στους 

υπόλοιπους εταίρους. 

6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας, κ. Νικόλαο Γεωργάκο για την υπογραφή όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 

 

 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  745/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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