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ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 282/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την
υπ’
αριθμ.
οικ.115445/2051/15/04/2019
εισήγηση
του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 282/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 1005/26-022019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με κωδικό 2.γ.1.1.β και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και
υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ», με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/
μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας
Ολυμπίας» και προϋπολογισμό 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ.Δευτέρα, και ώρα 11:30 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.122102/595/18-04-2019 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. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - 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), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
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(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα απών).

Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
απών), και Λαλιώτης Παναγιώτης

Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό 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 ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 282/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 39 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
υποβολής πρότασης, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 1005/26-02-2019 πρόσκλησης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό
2.γ.1.1.β με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια
στρατηγικών ΟΧΕ», με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/ μνημείων και
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας και
προϋπολογισμό 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. οικ. 115445/2051/15.04.2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας, κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, που αναφέρει επί
λέξει:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017)
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
3. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 4309/Β/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ’ αρ. 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της επιτροπής
με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
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Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για έγκριση
αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών, έργων και
μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι
του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
5. την υπ’ αρ. 75830/993/20-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 147/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28-3-2017)
6. την υπ’ αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
7. Την υπ’ αρ. 112/28-09-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
(Ο.Χ.Ε.) για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα ΚατακόλουΑρχαίας Ολυμπίας»
8. Την υπ’ αρ. 5733/21-12-2017 απόφαση έγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
της
ΠΔΕ
του
«Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για άλλες χωρικές
στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας
9. την υπ’ αρ. 1005/26-02-2019 πρόσκληση της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό 2.γ.1.1.β και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια ενός νέου εργαλείου στρατηγικής με τίτλο
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, χρηματοδοτεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
2014-2020 έργα και δράσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Άξονα
Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία.
Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα έργα που η εγκεκριμένη στρατηγική της ΟΧΕ στην
ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολο-Αρχαία Ολυμπία έχει συμπεριλάβει και
αξιολογήσει ως ιδιαίτερης σημασίας, είναι και η «Δημιουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού
συστήματος
προβολής
πολιτιστικών
και
τουριστικών
πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα ΚατάκολουΑρχαίας Ολυμπίας», αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας.
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος
της ευρύτερης περιοχής που θα στηρίζεται σε τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (GIS) και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των
αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και
των αξιοθέατων της Π.Ε. Ηλείας.
Τα σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι η Αρχαία Ολυμπία, ο Ναός του Επικούρειου
Απόλλωνος, ο Ναός της θεάς Αφροδίτης, η Αρχαία Ήλιδα κ.ά. καθώς και οι θεματικές
διαδρομές που θα συλλεχθούν και αποτυπωθούν, για παράδειγμα η διαδρομή
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Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία, θα προβάλλονται μέσω διαδραστικών χαρτών, εικονικών
περιηγήσεων, τρισδιάστατων απεικονίσεων και μοντέλων, διαδραστικών βίντεο και
εναέριων λήψεων με τη χρήση drones.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου (πράξης) αναμένεται να υποστηρίξουν τις
στρατηγικές κατευθύνσεις της ΟΧΕ, τόσο άμεσα , όσο και έμμεσα. Η Αρχαία Ολυμπία
χαρακτηρίζεται ως πόλος διεθνούς βεληνεκούς με τεράστια αρχαιολογική και
ευρύτερη επιστημονική σημασία καθώς αποτελεί τον χώρο όπου έλαβαν χώρα οι
πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες και έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς UNESCO από το 1989. Κάθε χρόνο επισκέπτονται το χώρο περισσότεροι
από 450.000 επισκέπτες με τις εισπράξεις από τα εισιτήρια να ξεπερνούν τα 2,6 εκατ.
ευρώ, καθιστώντας τον με τον τρόπο αυτό το 5ο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό
χώρο της Ελλάδας. Μεγάλος αριθμός των επισκεπτών καταφθάνει στο χώρο μέσω
κρουαζιέρας στο λιμένα Κατάκολου. Αν και οι αφίξεις στο Κατάκολο έχουν μειωθεί
στους 585.000 επισκέπτες περίπου (από 820.000 το 2010), η περιοχή παραμένει ένας
λιμένας μεγάλης σημασίας όχι μόνο για την τοπική αλλά και για την εθνική οικονομία.
Εντούτοις, η μέχρι σήμερα τουριστική ανάπτυξη της Αρχαίας Ολυμπίας έχει βασιστεί
στην απευθείας σύνδεση της με άλλα σημεία εισόδου της Περιφέρειας ή της χώρας,
χωρίς απαραίτητα τα οφέλη της αυξημένης επισκεψιμότητας να διαχέονται στην
ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, η αλματώδης οικονομική μεγέθυνση της
προηγούμενης δεκαετίας δε συνοδεύτηκε από μακροπρόθεσμα οφέλη καθώς ο
πληθυσμός συνέχισε να εγκαταλείπει την περιοχή και η ανεργία αυξήθηκε δραματικά.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η διάχυση των οφελών από την ύπαρξη ενός
παγκόσμιου πόλου έλξης αποτελεί σημαντική διέξοδο για παραγωγική
ανασυγκρότηση και αντιμετώπιση της κρίσης, όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή της
Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικά. Ένας
πόλος έλξης, για να διατηρήσει υψηλά το επίπεδο ζήτησης από επισκέπτες από όλο
τον κόσμο θα πρέπει να αξιοποιήσει τόσο παραδοσιακές αλλά και μη παραδοσιακές
διόδους επικοινωνίας και πληροφόρησης. Το ολοκληρωμένο σύστημα που θα
δημιουργηθεί στα πλαίσια της Πράξης θα δώσει στην Π.Δ.Ε και στην Π.Ε. Ηλείας τη
δυνατότητα ορθολογικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης προβολής
και αξιοποίησης των αρχαιολογικών, πολιτιστικών και τουριστικών σημείων
ενδιαφέροντος της περιοχής. Ακόμη θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
εργαλείο για εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως σχολεία και πανεπιστήμια. Το
προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί με σκοπό:
 Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων
που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη τους με τρόπους που ενισχύουν τον
τουρισμό
 Την αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα
της ελκυστικότητας κυρίως των πολιτιστικών μνημείων αλλά και των
φυσικών περιοχών που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του ΠΕΠ.
 Την συμβολή στην στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής
και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των
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στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιούνιο του 2014, στον πυλώνα
της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Μέσω της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας προτείνει την δράση:
«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών
και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του
Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας» με προϋπολογισμό 600.000 € ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
Το σύστημα που θα υλοποιηθεί θα βασίζεται σε πλατφόρμα Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών παρέχοντας όλες τις απαραίτητες δυνατότητες
γεωγραφικής ανάλυσης και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την παροχή των εξής
υπηρεσιών:
 Θεματική αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και αρχαιολογικών μνημείων
καθώς και θεματικών και τουριστικών διαδρομών
 Αναζήτηση στοιχείων, εικόνων και σχετικών πληροφοριών για σημαντικά
μνημεία καθώς και για τουριστικές, ιστορικές και άλλες διαδρομές
 Παρουσίαση των σημείων εμπλουτισμένων με περιγραφή και πολυμεσικό
υλικό, εικόνων και βίντεο
 Διαδραστικές εικονικές περιηγήσεις 360ο
 Διαδραστικές εικονικές ξεναγήσεις σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς
χώρους
 Διαδραστικά βίντεο 360ο
 Τρισδιάστατες απεικονίσεις μνημείων
 Δυνατότητα εικονικής περιήγησης των πολιτών στα αρχαιολογικά μνημεία
και στα πολιτιστικά και τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος, μέσω συσκευών
εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality)
 Εμφάνιση της θέσης των επισκεπτών στο χάρτη σε πραγματικό χρόνο, με
δυνατότητα αναζήτησης των πλησιέστερων σημείων ενδιαφέροντος, τα
οποία θα είναι κατηγοριοποιημένα με βάση τις θεματικές του προτιμήσεις
(προσωποποιημένη πληροφόρηση)
 Παρουσίαση θεματικών και τουριστικών διαδρομών με δυνατότητα
αναπαραγωγής συγχρονισμένου βίντεο με το αντίστοιχο σημείο της
διαδρομής στο χάρτη (Video Geotagging)
 Παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος μέσω μασκών εικονικής
πραγματικότητας
 Αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών για τρέχουσες και μελλοντικές
εκδηλώσεις
 Πραγματοποίηση
κράτησης
εισιτηρίων
για
εκδηλώσεις
που
διοργανώνονται
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Ανάρτηση πολυμεσικού περιεχομένου το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι
πολίτες-επισκέπτες (φωτογραφίες, βίντεο) με γεωγραφική και χρονική
αναφορά

Η προτεινόμενη πράξη είναι πρωτοποριακή τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο και σκοπός είναι να αποτελέσει ένα παράδειγμα “Καλής Πρακτικής” και
υπόδειγμα για μελλοντικές υλοποιήσεις ηλεκτρονικού πολιτισμού στις υπόλοιπες
Περιφέρειες της Ελλάδας

Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαστε:
I. την έγκριση υποβολής πρότασης, στην με αρ. πρωτ. 1005/26-02-2019
πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με κωδικό 2.γ.1.1.β και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και
υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ», με τίτλο «Δημιουργία
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του
Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας και προϋπολογισμό 600.000,00 € ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
II. την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή
όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την υποβολής πρότασης, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 1005/26-02-2019
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με κωδικό 2.γ.1.1.β και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα
πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ», με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας» και
προϋπολογισμό 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή όλων των
απαραίτητων σχετικών εγγράφων.
Λευκό ψήφισε το μέλος της Eπιτροπής, κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 282/2019.
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Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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