ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 24.1.2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32
26441 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Σ.Κολόμβα
Τηλέφωνο :2613613521-522
FAX : 2613613523
Email: regiodev@pde.gov.gr

Πάτρα, 23 Ιανουαρίου 2019
Αρ. πρωτ. οικ.232821/69
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής
Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 02/18-01-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 18691/48/18-1-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 02/18-01-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2.
και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση
στρατηγικών έργων) και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:30
στα γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος
όροφος), συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ.
100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017
(ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ.12838/33/14-01-2019 πρόσκληση του
Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ
147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό
μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος –Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος –Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Κωσταριάς Δημήτρης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών),
Κωνσταντοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένα απούσα), Μαυρόγιαννης
Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα
απών), Κελεπούρης Ανδρέας και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα
απών).
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Στη συνεδρίαση ήταν παρών και συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Τέγας,Προϊστάμενος
του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.
Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία – Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Δοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, και ο Χάιδας Αλέξανδρος, ΠΕ Διοικητικού
βαθμόύ Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 02/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
“Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής
προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1,
καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων)
στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών
έργων)” και τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν τη συζήτηση του
θέματος ως κατεπείγοντος λόγω προθεσμιών υλοποίησης του προγράμματος.
Ο

Εισήγηση
Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18627/121/18-1-2019 (2Η Ορθή επανάληψη) έγγραφο
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής που αναφέρει επί λέξει:
Σχ.: 1) Την από 27/10/2018 έγκριση των προκηρύξεων για τα στρατηγικά έργα
5ης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V A GREECEITALY PROGRAMME 2014-2020
2) Το από 29/5/2018 έγγραφο κου Μπούνια Εντεταλμένου Περιφερειακού
Σύμβουλου και μέλους της επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 προς τη ΔΙΑΠ για
προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος
3) Την υπ’αριθμ.300183/3853/2-10-2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη
προς φορείς για προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020
4) Την υπ’αριθμ.537/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΧΧ7Λ6-ΕΦΚ) απόφαση της
Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, με θέμα την : «Έγκριση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (I.T.Y.E.) για
την υποστήριξη υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης για τα
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στρατηγικά έργα του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME
2014-2020»
5) Την υπ’αριθμ.134/2018 (ΑΔΑ: ΨΙ7ΒΩΡΕ-ΕΓ2) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου με θέμα τη «Λήψη απόφασης για την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτ.Ελλάδας για
την υποβολή πρότασης με τίτλο «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και
ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού Τύπου)
στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»
6) Την υπ’αριθμ.371/2018 (ΑΔΑ: ΨΗ9ΣΩΡΘ-ΥΚΣ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας με θέμα τη «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας για την υποβολή
πρότασης στο διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg Greece-Italy 20142020, με τίτλο «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την
ανάδειξη της βιοποικιλότητας»
6) Συναντήσεις με τα επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
(3/12/2018 ,20/12/2018, 15/1/2019) με τον συντονισμό του κου Μπούνια καθώς και
οι προτάσεις από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα τον καθηγητή κο Αυδίκο με αφορμή τη
συνεργασία και την υποστήριξή του στο ευρωπαϊκό έργου CREADIS, που αφορά
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και την συνδρομή του στην
προκήρυξη της ΠΔΕ για τα δημιουργικές βιομηχανίες.
7) Την υπ’αριθμ.17/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ναυπακτίας και την υπ. αριθμ 1/2019 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ναυπάκτου αναφορικά με την λήψη απόφασης για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας, του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και του Δήμου Ναυπακτίας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του διακρατικού
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020, πρόκειται να υποβάλει προτάσεις στρατηγικών έργων
προς έγκριση. Ο χρόνος υποβολής των προτάσεων, των στρατηγικών έργων
είναι έως την καταληκτική ημερομηνία την 1η Φεβρουαρίου 2019 (μετά από την 1η
παράταση ) και η διάρκεια αυτών είναι 36 μήνες.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα και τις κατευθύνσεις που
έχουν δοθεί (σχετ. 2 και 3) , οι προτάσεις της ΠΔΕ θα είναι ως εξής:
Άξονας 1.1 - Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων
δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)
με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Στην ανωτέρω πρόσκληση με προϋπολογισμό 10 εκ. €, συμμετέχουν η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ως επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια της Πούλιας και αφορά την
δημιουργία δομών για την επιχειρηματικότητα.
Η Π.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 2,7 εκ.€, πρόκειται να συμμετάσχει με τα κάτωθι
έργα/ενέργειες:
I. Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία
συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις»
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II.
III.

Αξιοποίηση των γραφείων που φιλοξενούσαν την ΑΕΠΔΕ στο Διοικητήριο
Πύργου με παράλληλη αξιοποίηση των εκεί αιθουσών συνεδριάσεων
Αξιοποίηση χώρου στο δεύτερο όροφο του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω των ανωτέρω έργων στοχεύει στη
δημιουργία συνεργατικών χώρων – κόμβων (hubs) για δημιουργικές
επιχειρήσεις
(Creative
Industries).
Οι
«Δημιουργικές
Επιχειρήσεις»
συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς ενίσχυσης της παγκόσμιας
οικονομίας, οι οποίες αποτελούνται από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, την
αρχιτεκτονική, τις τέχνες και τη βιοτεχνία, το σχεδιασμό, τη μόδα, την ταινία, το
βίντεο, τη φωτογραφία, τη μουσική κ.λ.π. και έχουν ουσιαστικά ως βασική τους
δραστηριότητα την «ικανότητα δημιουργίας».
Ενδεικτικοί τομείς των
προτεινόμενων Δημιουργικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια της πρότασης θα είναι
τα θέατρα, ο κινηματογράφος, η τέχνη του δρόμου, τα αρωματικά φυτά, οι νέες
τεχνολογίες με έμφαση σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Ο κύριος στόχος της πρότασης, είναι να δημιουργηθεί μια ενισχυμένη συνέργεια
μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής,
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία
νέων γνώσεων και καινοτομίας. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:
•
•

•

•

Την αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων αργούντων κτιριακών
υποδομών της ΠΔΕ
Την Ίδρυση και δημιουργία συνεργατικών χώρων δικτύωσης (hubs) που
απευθύνονται σε νέες ή αναδυόμενες επιχειρήσεις, διαθέτοντας χώρο
συνεργασίας (co-working) και πρόσβασης σε ένα δίκτυο παραγόντων και
φορέων. Τα hubs θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω
της χρήσης καινοτόμων εργαλειών και στη δημιουργία συνεργιών με
παρόμοιους φορείς μέσω εταιρικών συμφωνιών. Παράλληλα, θα
ενεργοποιηθούν και θα λειτουργήσουν επιχειρηματικά hubs που θα
κατευθύνουν στην ανάλυση των βασικών συντελεστών επιτυχίας και των
κριτηρίων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων των τεσσάρων Περιφερειών.
Την σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης μέσω της
χρήσης WEB2.0 περιβάλλοντος, όπου θα συνδέει τις δημιουργικές
βιομηχανίες (creative industries) με τη Δημόσια Διοίκηση, τα Επιμελητήρια
και με Ακαδημαϊκά -Ερευνητικά και Παραγωγικά Κέντρα. Στόχος της
δικτύωσης είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και η κατάλληλη
υποδομή για την ανάπτυξη εργαλείων που παρέχουν υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις και προς λοιπούς ενδιαφερόμενους
Τη διοργάνωση μίας σειράς δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης και
δημοσιότητας των εγκατεστημένων κόμβων δικτύωσης (hubs), τόσο σε
περιφερειακό όσο σε διασυνοριακό επίπεδο, με σκοπό τη σωστή
αξιοποίηση των ωφελειών που επιτυγχάνονται μέσα από την υλοποίηση
του έργου.
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Όσο αφορά τις άλλες περιφέρεις αυτές θα στραφούν :
• Η Περιφέρεια Ηπείρου στον τουρισμό και στον πολιτισμό με ιδιαίτερη
έμφαση στη χειροτεχνία
• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στον πολιτισμό και στη δημιουργική
οικονομία με έμφαση στη μουσική και τέλος
• Η Περιφέρεια της Πούλιας στην αγροδιατροφή , με μια καινοτόμο
προσέγγιση που θα φέρει σε διάλογο τους φορείς της αγροδιατροφής (
cluster & hubs) με τους φορείς της δημιουργική οικονομίας ( creative
rurality) .
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου όσο αφορά την ΠΔΕ προτείνεται η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τους παρακάτω 5 φορείς:
- Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.). Σύμφωνα με
την υπ’αριθμ.537/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΧΧ7Λ6-ΕΦΚ) απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας (σχετ. 4), εγκρίθηκε η συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (I.T.Y.E.), για την
υποστήριξη στην υποβολή της πρότασης, δεδομένου ότι το Ι.Τ.Υ.Ε. ως
ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την
αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που
απαιτούνται για την υποβολή ώριμων προτάσεων. Παράλληλα, η συνεργασία
μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα ακολουθήσει θα συμβάλλει στην
επιτυχή υλοποίηση και βιώσιμη αξιοποίηση του έργου μέσω των κάτωθι
δράσεων:
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την στήριξη των
εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών) των
HUBs της Δυτικής Ελλάδας
Καθορισμός λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης
εφαρμογών ΤΠΕ στα πλαίσια του έργου
Υλοποίηση των παρακάτω εφαρμογών ΤΠΕ

Περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης σε περιφερειακό και
διασυνοριακό επίπεδο για τη συγκέντρωση δημιουργικών
βιομηχανιών, ακαδημαϊκών φορέων και άλλων επιχειρήσεων που
επιθυμούν να συνεργαστούν με δημιουργικές βιομηχανίες,

Portal για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών στο θεματικό των
δημιουργικών βιομηχανιών,

Εργαλεία κοινωνικού ιστού και mobile εφαρμογές για την
προώθηση και τη συμμετοχή του κοινού στην «δημιουργική
διαδικασία»,

Τηλεδιάσκεψη και εργαλείο ηλεκτρονικής συνεργασίας για τοπική
και διασυνοριακή συνεργασία και για την εκπαίδευση των χρηστών,
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-

-

Δημιουργικά επιχειρησιακά δεδομένα (ανάγκες αγοράς, ελλείψεις
επιχειρήσεων, διαθέσιμο τοπικό ερευνητικό δυναμικό κλπ.) και
εργαλεία συλλογής και ανάλυσης/αξιολόγησης για την
παρακολούθηση και υποστήριξη της περιφερειακής και
διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο πεδίο
των δημιουργικών βιομηχανιών
Εγκατάσταση και συντονισμός / διαχείριση του συνόλου εργαλείων
ΤΠΕ.
Κατάρτιση χρηστών στα εργαλεία των ΤΠΕ
Παροχή τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας όλων των εργαλείων
ΤΠΕ
- Υποστήριξη της προώθησης και λειτουργίας των εταιρειών που
συμμετέχουν στους κόμβους που δημιουργήθηκαν (Helpdesk για
τα εργαλεία ΤΠΕ)
Υποστήριξη των δράσεων αξιοποίησης και πλάνο περαιτέρω
επέκτασης των αποτελεσμάτων (για τα συστήματα ΤΠΕ που
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου)

-Τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας, που εδρεύουν
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σκοπός της πρότασης αποτελεί η
δημιουργία ενός κόμβου ανάπτυξης του κλάδου της Δημιουργικής
Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα. Η δημιουργία του κόμβου απαιτεί πέρα
από τη δημιουργία υποδομών (κτιρίου και εξοπλισμού) τη συνεργασία με
φορείς της επιχειρηματικότητας, διότι η δομή που θα δημιουργηθεί θα
προσφέρει υπηρεσίες σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου της
δημιουργικής βιομηχανίας και θα υποστηρίξει και τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων στον κλάδο αυτό.
Οι βασικοί φορείς της επιχειρηματικότητας με αποδεδειγμένη εμπειρία
στη δικτύωση υφιστάμενων επιχειρήσεων, με δυνατότητα προσφοράς
υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι τα Επιμελητήρια της
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,
το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Επιμελητήριο Ηλείας. Η συνεργασία με τα
τρία Επιμελητήρια για την υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται με
τις υφιστάμενες και πιθανών νέες επιχειρήσεις του κλάδου της
Δημιουργικής Βιομηχανίας κρίνεται ότι θα επιφέρει καλύτερα
αποτελέσματα και θα συμβάλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της
ωφέλειας για τις επιχειρήσεις. Οι δράσεις που θα αναλάβουν ενδεικτικά
είναι: προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού( σεμινάρια, workshops)
κατάλληλα σχεδιασμένα για χρήση από την πλατφόρμα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών τόσο για τις δημιουργικές
επιχειρήσεις όσο και για τους επαγγελματίες, εύρεση/ επιλογή τριών
εξειδικευμένων συνεργατών (business development manager) υπεύθυνων
για τον συντονισμό και την διαχείριση των δράσεων των συνεργατικών
χώρων.
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-Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.
Δεδομένου ότι
η στρατηγική του έργου είναι η δημιουργία
συνεργατικών χώρων – κόμβων (hubs) οι οποίοι θα απευθύνονται σε νέες
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσφέροντας σε αυτές έναν
καινοτόμο χώρο συνεργασίας καθώς και πρόσβαση σε δίκτυα σχετικά με
το αντικείμενο απασχόλησής τους, η συμβολή του ΙΠΑ, είναι σημαντική
για την βιώσιμη λειτουργία του έργου. Συγκεκριμένα, το ΙΠΑ μέσω της
υποβολής ερευνητικών προτάσεων για την βιωσιμότητα, την νομική
μορφή και τον τρόπο λειτουργίας των συνεργατικών χώρων, για τον
καθορισμό κριτηρίων επιλογής εισερχόμενων επιχειρήσεων, καθώς και
της ανάπτυξης ενός πλάνου δικτύωσης και προώθησης
των
επιχειρήσεων θα συμβάλλει στην διαμόρφωση στρατηγικής για την
επιτυχημένη λειτουργία των κόμβων.

Άξονας 2.1 Θεματικός Τουρισμός (Thematic Tourism) με επικεφαλής την
Περιφέρεια Ηπείρου
Στην ανωτέρω πρόσκληση με προϋπολογισμό 21.315.000,00. € συμμετέχουν η
Περιφέρεια Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια της Πούλιας και η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Π.Ε. Αχαΐας και αφορά την υλοποίηση έργων με στόχο την
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για την στήριξη των περιφερειακών και τοπικών
οικονομιών και κοινωνιών, την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας και της
επιχειρηματικότητας, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία
των πολιτών. Κατ’εξαίρεση από την πρόσκληση έχει προταθεί για την
υλοποίηση του, το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Π.Ε. Αχαΐας, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα αναλάβει τις
απαραίτητες δράσεις της δημοσιότητας και της επικοινωνίας του έργου.
Η Π.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 2.851.750,00 € πρόκειται να συμμετάσχει με τα
κάτωθι έργα:
• «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου»
με
προϋπολογισμό 1.203.925,10€.
• «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων
διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού Τύπου) στο Καλέντζι
Δήμου Ερυμάνθου» με προϋπολογισμό 839.974,70€
• «Αποκατάσταση-Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού Σταδίου
Πατρών» με προϋπολογισμό 303.925,10€
• «Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» με προϋπολογισμό
503.925,10€

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
Όσον αφορά το έργο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου»
σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα ώριμο έργο με εγκεκριμένες μελέτες
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αποκατάστασης και συντήρησης των τοιχογραφιών. Το έργο, που
θα
υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας απολογιστικά και με
αυτεπιστασία, κρίνεται υψίστης σημασίας, διότι αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά εκκλησιαστικά μνημεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που
προστατεύεται από την αρχαιολογική νομοθεσία και αποτελεί πόλο
προσκυνηματικού τουρισμού, με ιδιαίτερα όμως προβλήματα στατικά και
φθορών. Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει συνοπτικά στις κάτωθι
εργασίες:
• Κατεδάφιση της όψιμης μεταπολεμικής προσθήκης δυτικά του ιστορικού
κτηρίου, η οποία αλλοιώνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
• Αντιστήριξη του κροκαλοπαγούς πρανούς για προστασία από
καταπτώσεις γαιωδών υλικών
• Κατασκευή προσθήκης κλιμακοστασίου δυτικά του ιστορικού κτηρίου,
συνολικού εμβαδού 80τ.μ. σε δύο επίπεδα.
• Κατασκευή κλιμακωτού και εν μέρει υπόσκαφου κτηρίου δυτικά του
Προσκυνήματος, που θα στεγάσει τις υποστηρικτικές λειτουργίες του
Προσκυνήματος και θα αποτελέσει δίοδο πρόσβασης με κατακόρυφα
μηχανικά μέσα για τους προσκυνητές.
• Κατασκευή αναλημματικών τοίχων και διαμορφώσεις περιβάλλοντος
χώρου πέριξ των νέων κατασκευών (φυτεύσεις, ταπητοστρώσεις,
στέγαστρα κ.ά.).
• Κατασκευή πασσαλότοιχου από μικροπασσάλους για την προσωρινή
αντιστήριξη του κατακόρυφου πρανούς στη θέση που θα κατασκευαστεί
το νέο κτίριο συνοδείας του προσκυνήματος
• Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, που
αφορούν κυρίως οικοδομικά προβλήματα και υλικά επικαλύψεων που
έχουν υποστεί φθορά ή αλλοιώσεις.
• Συντήρηση-αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου εντός του
σπηλαιώδους Ναού και των αξιόλογων ζωγραφικών επιφανειών στο
υπόλοιπο κτίσμα.
Όσον αφορά το έργο «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στον εκσυγχρονισμό και στην
ανάπλαση, δύο υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων του Δήμου Ερυμάνθου. Τα
υπό ανάπλαση κτίρια είναι:
• Το Μουσείο (πρώην διδακτήριο) του Δήμου Ερυμάνθου, όπου είναι ένα
ισόγειο, διατηρητέο, πετρόκτιστο κτίριο
• Το δεύτερο ακίνητο είναι ένα διώροφο, διατηρητέο πετρόκτιστο κτίριο,
όπου ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Παπανδρέου.
Οι προβλεπόμενες εργασίες και δράσεις περιλαμβάνουν αφενός αυτές που
έχουν ως αντικείμενο τις απαραίτητες κατασκευές βελτιώσεις και προμήθειες,
προκειμένου να αναβαθμισθούν λειτουργικά και αισθητικά τα υφιστάμενα
κτήρια και να στεγαστούν τα εξής:
• το Μουσείου λαϊκής τέχνης,
• το Μουσείου με παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία,
• η ιστορική βιβλιοθήκη,
• το εκθετήριο τοπικών προϊόντων (λάδι, κρασί, ελιές, τοπικά γλυκίσματα
κ.λ.π.)
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• το Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας, με ψηφιακές εφαρμογές και το
«Μουσείου Γ. Παπανδρέου» σε κεντρικό σημείο του χωριού και τη
σύνδεση αυτών με την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων, για την
ανάπτυξη Αγροτουρισμού και την ανάδειξη μιας αναπτυσσόμενης
τουριστικά περιοχής, η οποία μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό
για Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
αφετέρου προβλέπονται δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την ανάδειξη
του έργου.

Όσον αφορά το έργο "Αποκατάσταση-Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος
Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών” σημειώνεται ότι είναι ώριμο, με εγκεκριμένη μελέτη
δομικής αποκατάστασης της ανεσκαμμένης ανατολικής μακράς πλευράς και
προϋπολογισμό που ανέρχεται 300.000,00€.
Το Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας κατασκευάστηκε τον 1ο αι. μ.Χ. και δεν
έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Ανεσκαμμένη είναι μόνο η ανατολική πλευρά του, η
οποία με την πάροδο των ετών παρουσίασε σημαντικά δομικά προβλήματα
τόσο λόγω της ερειπιώδους κατάστασης διατήρησης του μνημείου, όσο και
λόγω του ακατάλληλου εδάφους θεμελίωσης αλλά και της έλλειψης διόδων
απορροής ομβρίων, επαυξάνοντας τον κίνδυνο άμεσης κατάρρευσής του,
ενδεχομένως και των τμημάτων του πρανούς στο οποίο εκτείνεται. Κατ΄
εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες
για τη στερέωση του μνημείου αλλά και την ανάδειξή του:
 Δομική αποκατάσταση του μνημείου (ενεματώσεις, συγκολλήσεις,
συρραφές ρωγμών και τοπικές αντιστηρίξεις)
 Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας, η οποία και θα υποδείξει τις ανάλογες
ενέργειες για τη βελτίωση του εδάφους και τη διαχείριση των ομβρίων
(στραγγιστήρια, τοίχοι αντιστήριξης, αγκύρια κ.ο.κ)
 Εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης των πρανών και εφαρμογή
αποτελεσμάτων αυτής
 Αρμολογήματα-καθαρισμοί επιφανειών
 Αποτύπωση όλων των περιοχών του μνημείου
 Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης και εφαρμογή αυτής
 Εργασίες και προμήθειες για την ανάδειξη του μνημείου
 Δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας και εντύπου
Το έργο, που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
απολογιστικά και με αυτεπιστασία, κρίνεται υψίστης σημασίας, διότι αποτελεί
το σημαντικότερο ρωμαϊκό μνημείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον
πυρήνα του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, που θα γίνει επισκέψιμο και άμεσα
προσβάσιμο για το κοινό, προσδίδοντας υπεραξία στην πόλη.

Όσον αφορά το έργο "Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου”
Σημειώνεται ότι είναι ώριμο, και η σχετική Μουσειολογική και Μουσειογραφική
μελέτη έχει υποβληθεί από τις αρχές του 2018 στην αρμόδια Διεύθυνση του
ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων. Ο συνολικός
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 02/2019
Σελίδα 10

ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500.000,00€ και αποτελείται από δύο (2)
Υποέργα, ένα (1) που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών,
προϋπολογισμού 200.000,00€, και ένα (1) Υποέργο αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας, που αφορά στην οργάνωση της επέκτασης της έκθεσης,
προϋπολογισμού 300.000,00€. Ειδικότερα:
Το έργο αφορά στην οργάνωση εκθεσιακού χώρου για την παρουσίαση
των υλικών καταλοίπων του ιστορικού παρελθόντος έξι (6)
νέων
αρχαιολογικών θέσεων μέσω του πλήθους των ευρημάτων που προήλθαν από
τις ανασκαφές, τις συστηματικές έρευνες σε θέσεις αρχαίων πόλεων αλλά και σε
αυτές που προέκυψαν από τα μεγάλα έργα, τον νέο αυτοκινητόδρομο και την
νέα σιδηροδρομική γραμμή. Η έκθεση διαρθρώνεται συνολικά σε έξι (6)
Μουσειογραφικές Ενότητες, μία για κάθε αρχαιολογική θέση. Αναπτύσσεται
κατά μήκος του περιφερειακού διαδρόμου του αιθρίου του Μουσείου (έργου
του E.Ziller), που καταλαμβάνει όλη την ανατολική πλευρά και το ήμισυ της
βόρειας και νότιας με συνολικό μήκος περίπου 45 μ. και πλάτος 4μ . Ο
συγκεκριμένος χώρος είναι στεγασμένος και φυλασσόμενος, όπως και το
υπόλοιπο Μουσείο . Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η έκθεση υπολογίζεται
περίπου στα 180 τ.μ. Το κτίριο διαθέτει προσωπικότητα τόσο από την άποψη
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του, με δεδομένο ότι πρόκειται για έργο του
E.Ziller, όσο και από την άποψη των υλικών κατασκευής του, όσον αφορά το
κεντρικό αίθριο. Η διαμόρφωση του εκθεσιακού περιβάλλοντος περιλαμβάνει
την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του τμήματος του αιθρίου, που αντιστοιχεί σε
αυτόν και την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εκθεσιακού
εξοπλισμού
Το Υποέργο ένα (1) αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι
τεσσάρων
(24)
προθηκών
έκθεσης
αρχαιολογικών
ευρημάτων,
αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, κλιματιζόμενων των οκτώ
(8) εξ αυτών.
Το Υποέργο δύο (2) αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του λοιπού
εξοπλισμού, δηλαδή δώδεκα (12) βάσεις - βάθρα για την ασφαλή τοποθέτηση
αρχαίων αντικειμένων, επτά (7) εκθεσιακές κατασκευές για την τοποθέτηση
εκθεσιακού υλικού. μία (1) βάση εποπτικού υλικού μικρού μεγέθους, , δέκα τρείς
(13) πινακίδες εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, τα εκθεσιακά ταμπλό και
τις μεταλλικές κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων ,τρεις
(3) ειδικές κατασκευές: μία (1) για την τοποθέτηση αγγείων σε ελεύθερη
απόδοση εδάφους, μία (1) για την τοποθέτηση της κεραμικής εστίας και μία (1)
για την ανασύσταση αετώματος. Επίσης, στην διαμόρφωση περιλαμβάνεται και
η προμήθεια-εγκατάσταση και ρύθμιση του ειδικού σκηνογραφικού φωτισμού
ανάδειξης καθώς και η γραφιστική επεξεργασία-εκτύπωση και τοποθέτηση του
συμβατικού εποπτικού υλικού και η δημιουργία και ο τεχνικός εξοπλισμός
παρουσίασης του ηλεκτρονικού εποπτικού υλικού.
Με την επανέκθεση το Μουσείο Αιγίου θα αποκτήσει νέα δυναμική, ενώ
ταυτόχρονα να προβληθεί ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής μέσω του έργου
που επιτελεί το ΥΠΠΟΑ.
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Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την υλοποίηση του έργου «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και
ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου
Ερυμάνθου», πρόκειται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο
Ερυμάνθου, όπου θα εκχωρεί την αρμοδιότητα για την παρέμβαση στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (σχετ. 5) ενώ τα έργα «Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Παναγίας Τρυπητής Αιγίου»,
«Αποκατάσταση-Ανάδειξη ανεσκαμμένου
τμήματος Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών» και «Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού
Μουσείο Αιγίου» θα υλοποιηθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Αχαΐας.

Άξονας 2.2 Βιοποικιλότητα (Biodiversity) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Στην ανωτέρω πρόσκληση με προϋπολογισμό 5.380.000,00 € συμμετέχουν η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Επικεφαλής Εταίρος, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια της Πούλιας, και αφορά την
υλοποίηση έργων με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας.
Η Π.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 735.000€. πρόκειται να συμμετάσχει με το έργο
«Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της
βιοποικιλότητας», το οποίο αφορά παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν
στην τεχνητή λίμνη του φράγματος του Πηνειού, που έχει καταγραφεί ως
υγρότοπος με κωδικό GR233242000 από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Υγροτόπων
Βιοτόπων. Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων
υποδομών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας εκθεσιακός χώρος, ένα
παρατηρητήριο και ένας υπαίθριος χώρος κατάλληλος για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, εργαστηρίων κλπ., στοχεύοντας έτσι στην προστασία της
βιοποικιλότητας.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
Στόχος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των παράκτιων και των αγροτικών
οικοσυστημάτων που εξασφαλίζουν μια βιώσιμη παροχή τροφίμων υπό
μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες, καθώς και τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την υλοποίηση του έργου, πρόκειται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση
με τον Δήμο Ήλιδας, όπου θα εκχωρεί την αρμοδιότητα για την παρέμβαση
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι ο Δήμος Ήλιδας αφενός δεν
έχει την απαιτούμενη στελέχωση σε προσωπικό, αφετέρου η υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου απαιτεί τεχνική εξειδίκευση. Συνεπώς, ο Δήμος Ήλιδας
δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τις οποίες
διαθέτει η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες,
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αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση με εμπειρία στην εκτέλεση
παρόμοιων πράξεων κλπ.).

Άξονας 3.1 Λιμάνια (Ports) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια της Πούλιας
Στην ανωτέρω πρόσκληση με πρ/ σμό 17.250.000,00 €, συμμετέχουν η
Περιφέρεια Πούλιας ως Επικεφαλής Εταίρος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφέρεια Ηπείρου, και αφορά την υλοποίηση
έργων σε λιμενικές περιοχές. Η Π.Δ.Ε. με πρ/σμό 1.950.000,00 € πρόκειται να
συμμετάσχει με το έργο «Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου» και
φορέα υλοποίησης την ΔΤΕ ΠΕ Αιτ/νίας.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου έχει συμπεριλάβει στον σχεδιασμό του
την δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου
του Δήμου Ναυπακτίας.
Η κατασκευή ενός λιμενικού έργου συνολικής εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής,
προκειμένου να καλυφθεί η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής και
συνάδει με τους στόχους του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
& Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.), του Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό,
καθώς και του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ναυπακτίας
(ΓΠΣ) τα οποία εκτιμούν ότι θα βοηθούσε στην τουριστική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής της Ναυπάκτου.
Η δημιουργία στην περιοχή της, ενός αριθμού θέσεων ασφαλούς ελλιμενισμού
τουριστικών σκαφών - πλαισιωμένων από τις απαραίτητες παροχές και
εξυπηρετήσεις - είναι αναγκαία, για την υποβοήθηση της ευκολότερης
περιήγησης του Κορινθιακού Κόλπου, ώστε να υπάρχει ασφαλές αγκυροβόλιο
και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού των σκαφών, με οργανωμένη υποδομή. Ενώ
θα προσελκύει μεγαλύτερο αριθμό σκαφών αναψυχής στην περιοχή, η οποία
βρίσκεται στην είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου και πολύ κοντά στον άξονα του
Ιονίου και κατ' επέκταση της Αδριατικής.
Οφέλη - αποτελέσματα:
• Μείωση του κόστους των εξωτερικών λιμενικών έργων λόγω της
έδρασής τους σε μικρά σχετικά βάθη
• Δημιουργία οργανωμένης εγκατάστασης με ασφαλείς συνθήκες
ελλιμενισμού σκαφών συμβάλλοντας στη διατήρηση και στην ανάπτυξη
του τουρισμού της περιοχής
• Δημιουργία ανεξάρτητης σύγχρονης οργανωμένης εγκατάστασης
πλησίον της πόλης της Ναυπάκτου
• Εξασφάλιση επαρκούς επιφάνειας ελιγμών και συνθηκών ασφαλούς
πλοήγησης,
• Βέλτιστη εκμετάλλευση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 02/2019
Σελίδα 13

ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ
• Μείωση στο ελάχιστο, των περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου τόσο
κατά την διάρκεια της κατασκευής του όσο και κατά την διάρκεια
λειτουργίας του και τέλος
• Εναρμόνιση του έργου με το ευρύτερο περιβάλλον της Ναυπάκτου και η
αισθητική αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης.
• Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την υλοποίηση του έργου, πρόκειται να συναφθεί προγραμματική
σύμβαση με τον Δήμο Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ναυπάκτου (σχετ. 7)
Στα ανωτέρω
περιλαμβάνονται
οι τελευταίοι πρ/σμοι
όπως αυτοί
διαμορφώνονται κατά την διαδικασία υποβολής. Τυχόν μεταβολές αυτών μέχρι
την οριστικοποίησή τους δεν μεταβάλλουν την φύση και τους σκοπούς των
προτεινόμενων έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
1. την έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Ε. και υποβολής προτάσεων εκ μέρους
της, στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1 καθώς και του
τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο
πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 ως
εξής:
Άξονας 1.1. Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων –
κόμβων (hubs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Holistic networking of creative
industries via hubs) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Πρόταση: Δημιουργία Δομών για την επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα
 Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία
συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις»
 Αξιοποίηση των γραφείων που φιλοξενούσαν την ΑΕΠΔΕ στο Διοικητήριο
Πύργου με παράλληλη αξιοποίηση των εκεί αιθουσών συνεδριάσεων
 Αξιοποίηση χώρου στο δεύτερο όροφο του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας
Προϋπολογισμός για την Π.Δ.Ε.: 2.700.000,00 €
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Επιμελητήρια (Αιτ/νιας,
Αχαΐας, Ηλείας), Ι.Τ.Υ.Ε., Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου
Πανεπιστημίου

Άξονας 2.1 Θεματικός Τουρισμός (Thematic Tourism) με επικεφαλής εταίρο την
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόταση:
 Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου» με
προϋπολογισμό 1.203.925,10€.
 «Διαδρομές
τουρισμούΕκσυγχρονισμός
και
ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού
Τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» με προϋπολογισμό
839.974,70€
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«Αποκατάσταση-Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού
Σταδίου Πατρών» με προϋπολογισμό 303.925,10€
 «Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» με
προϋπολογισμό 503.925,10€
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 2.851.750,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ερυμάνθου, συνεργασία
με Εφορεία Αρχαιοτήτων Π.Ε. Αχαΐας


Άξονας 2.2 Βιοποικιλότητα (Biodiversity) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Πρόταση: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την
ανάδειξη της βιοποικιλότητας»
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 735.000,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ήλιδας

Άξονας 3.1 Λιμάνια (Ports) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πούλιας
Πρόταση: «Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου»
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 1.950.000,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματικές συμβάσεις με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ναυπάκτου και Δήμο Ναυπακτίας.
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως νόμιμου
εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υπογραφή όλων των
απαραίτητων εγγράφων στο πλάισιο υποβολής των ανωτέρω προτάσεων.
Η ανωτέρω εισήγηση περιλαμβάνει τους τελευταίου πρ/σμους όπως αυτοί
διαμορφώνονται κατά την διαδικασία υποβολής. Τυχόν μεταβολές αυτών μέχρι
την οριστικοποίησή τους δεν μεταβάλλουν την φύση και τους σκοπούς των
προτεινόμενων έργων» ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.Την έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Ε. και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της,
στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1 καθώς και του τρόπου
υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο πλαίσιο του
διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 ως εξής:
Άξονας 1.1. Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων –
κόμβων (hubs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Holistic networking of creative
industries via hubs) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Πρόταση: Δημιουργία Δομών για την επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα
 Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία
συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις»
 Αξιοποίηση των γραφείων που φιλοξενούσαν την ΑΕΠΔΕ στο Διοικητήριο
Πύργου με παράλληλη αξιοποίηση των εκεί αιθουσών συνεδριάσεων
 Αξιοποίηση χώρου στο δεύτερο όροφο του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας
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ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ
Προϋπολογισμός για την Π.Δ.Ε.: 2.700.000,00 €
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Επιμελητήρια (Αιτ/νιας,
Αχαΐας, Ηλείας), Ι.Τ.Υ.Ε., Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου
Πανεπιστημίου

Άξονας 2.1 Θεματικός Τουρισμός (Thematic Tourism) με επικεφαλής εταίρο την
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόταση:
 Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου» με
προϋπολογισμό 1.203.925,10€.
 «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού
Τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» με προϋπολογισμό
839.974,70€
 «Αποκατάσταση-Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού
Σταδίου Πατρών» με προϋπολογισμό 303.925,10€
 «Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» με
προϋπολογισμό 503.925,10€
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 2.851.750,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ερυμάνθου, συνεργασία
με Εφορεία Αρχαιοτήτων Π.Ε. Αχαΐας

Άξονας 2.2 Βιοποικιλότητα (Biodiversity) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Πρόταση: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την
ανάδειξη της βιοποικιλότητας»
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 735.000,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ήλιδας

Άξονας 3.1 Λιμάνια (Ports) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πούλιας
Πρόταση: «Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου»
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 1.950.000,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματικές συμβάσεις με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ναυπάκτου και Δήμο Ναυπακτίας.
Η ανωτέρω εισήγηση περιλαμβάνει τους τελευταίους προϋπολογισμούς όπως
αυτοί διαμορφώνονται κατά την διαδικασία υποβολής. Τυχόν μεταβολές αυτών
μέχρι την οριστικοποίησή τους δεν μεταβάλλουν την φύση και τους σκοπούς
των προτεινόμενων έργων.
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως νόμιμου
εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υπογραφή όλων των
απαραίτητων εγγράφων στο πλάισιο υποβολής των ανωτέρω προτάσεων.
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ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους της, στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1
καθώς και τον τρόπο υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων)
στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 ως εξής:
Άξονας 1.1. Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων –
κόμβων (hubs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Holistic networking of creative
industries via hubs) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Πρόταση: Δημιουργία Δομών για την επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα
 Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία
συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις»
 Αξιοποίηση των γραφείων που φιλοξενούσαν την ΑΕΠΔΕ στο
Διοικητήριο Πύργου με παράλληλη αξιοποίηση των εκεί αιθουσών
συνεδριάσεων
 Αξιοποίηση χώρου στο δεύτερο όροφο του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας
Προϋπολογισμός για την Π.Δ.Ε.: 2.700.000,00 €
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Επιμελητήρια (Αιτ/νιας,
Αχαΐας, Ηλείας), Ι.Τ.Υ.Ε., Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου
Πανεπιστημίου
Άξονας 2.1 Θεματικός Τουρισμός (Thematic Tourism) με επικεφαλής εταίρο την
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόταση:
 Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου» με
προϋπολογισμό 1.203.925,10€.
 «Διαδρομές τουρισμούΕκσυγχρονισμός και
ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού
Τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» με προϋπολογισμό
839.974,70€
 «Αποκατάσταση-Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού
Σταδίου Πατρών» με προϋπολογισμό 303.925,10€
 «Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου» με
προϋπολογισμό 503.925,10€
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 2.851.750,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ερυμάνθου, συνεργασία
με Εφορεία Αρχαιοτήτων Π.Ε. Αχαΐας
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ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ
Άξονας 2.2 Βιοποικιλότητα (Biodiversity) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Πρόταση: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την
ανάδειξη της βιοποικιλότητας»
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 735.000,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ήλιδας

Άξονας 3.1 Λιμάνια (Ports) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πούλιας
Πρόταση: «Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου»
Προϋπολογισμός για την Π.Δ. Ε.: 1.950.000,00€
Τρόπος Υλοποίησης: Προγραμματικές συμβάσεις με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ναυπάκτου και Δήμο Ναυπακτίας.
Οι ανωτέρω προϋπολογισμοί αναγράφονται όπως έχουν διαμορφώνονται κατά
την διαδικασία υποβολής. Τυχόν μεταβολές αυτών μέχρι την οριστικοποίησή
τους δεν μεταβάλλουν την φύση και τους σκοπούς των προτεινόμενων έργων.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υπογραφή όλων των απαραίτητων
εγγράφων στο πλάισιο υποβολής των ανωτέρω προτάσεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία
Αρβανιτάκης Ιωάννης
Μπούνιας Χρήστος
Υφαντής Νικόλαος
Λαλιώτης Παναγιώτης
Κωσταριάς Δημήτρης

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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