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Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 219/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:47990/506/23-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 219/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ για τθν αλλαγι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το
κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ)”», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Λάμπροσ Δθμθτρογιάννθσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 219/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ για τθν αλλαγι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “CROSS THE
GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι
και πολιτιςτικι ζνταξθ)”».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 47990/506/23-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Π.Δ 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) όπωσ
τροποποιικθκε με Α) τθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία υμπλθρϊνεται θ υπ' αρ.
248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) τθν υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ' αρ. 248595/27-122016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-122016).
3. Σθν υπϋ αρικ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ787Λ6-ΗΚΒ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςασ ςτο υπϋ αρικ. 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι
προεδρείου του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ
07/11/2021 (άρκρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
4. Σθν υπϋαρικ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςασ ςτο υπϋαρικ. 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι τακτικϊν
και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Tθν υπ’ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 απόφαςθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 715/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-20).
6. Σθν υπϋ αρικ. 2887/21/30-1-2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΘΜ) Απόφαςθ κ. Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Γενικϊν Δ/νςεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7. Σθν υπϋ αρικ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Δ/νςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
8. Σθσ υπ’ αρικμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-Θ5) Απόφαςθσ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Π.Δ.Ε. όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
9. Σθν υπ ’ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β /́ 05-10-2020) Απόφαςθ Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ 6ΕΘΧ7Λ6-ΚΛΠ) «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
10. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’/31-01-2013) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και
λοιπζσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ
δθμοςίων ςυμβάςεων, εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ42),
αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν.
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11. Σθν παρ.2 του άρκρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με τθν οποίααντικαταςτάκθκε το
άρκρο 176 του Ν3852/2010 και ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει, πλζον, για τθν
ζγκριςθ και παραλαβι των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν τθσ Περιφζρειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 189 του ν.
4412/2016.
12. Σθν 15/2021 (ΑΔΑ: 97117Λ6-Ε9Ο) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
με κζμα «Ζγκριςθ ι μθ τθσ Αρχιτεκτονικισ μελζτθσ με τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ
προςβαςιμότθτασ και υποδομϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του
παραδοτζου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακζτου εργαςίασ 4
(WP4): «Παρεμβάςεισ φυςικισ & εικονικισ προςβαςιμότθτασ (Physical & Virtual Accessibility interventions)» τθσ
Κατθγορίασ δαπανϊν «Τποδομζσ και εργαςίεσ» του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural
inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ)”».
13. Σθν υπ αρ. αρικμ. 15/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ ι μθ τθσ Αρχιτεκτονικισ μελζτθσ με τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ προςβαςιμότθτασ
και υποδομϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παραδοτζου 4.4.1
με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακζτου εργαςίασ 4 (WP4) :
«Παρεμβάςεισ φυςικισ & εικονικισ προςβαςιμότθτασ (Physical & Virtual Accessibility interventions)» τθσ
Κατθγορίασ δαπανϊν «Τποδομζσ και εργαςίεσ» του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural
inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ)”», προεκτιμϊμενθσ
αμοιβισ: 30.060,00€ με ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ301/6, κ.ε.:2018ΕΠ30160012, ενάρικμοσ:
01.071/9919.01.1292, αναδόχου μελζτθσ «ΗΟΤΡΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ – ΚΟΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΛΟΤΚΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΘΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»»,με τθν οποία δεν εγκρίκθκε θ με αρικ.
πρωτ.:313583/5135/24-11-2020 υποβλθκείςα Αρχιτεκτονικι μελζτθ («Πρόταςθ 2» και «Πρόταςθ 4» αναδόχου)
με τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ προςβαςιμότθτασ και υποδομϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο
τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παραδοτζου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions
design, planning and realization” του Πακζτου εργαςίασ 4 (WP4)
14. Σο υπ. αρ. πρωτ. Οικ.22016/334/27-01-2021 (αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/22092/229/27-01-2021) ζγγραφο Δ/νςθσ
Ανάπτυξθσ Π.Ε. Θλείασ.
φμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά και ειδικά το ςχετικό (14), ςασ διαβιβάηουμε τθν ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Ανάπτυξθσ Π.Ε. Θλείασ ςχετικά με αλλαγι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “CROSS
THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και
πολιτιςτικι ζνταξθ)” θ οποία αναφζρει τα εξισ:
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο ζργο CROSS THE GAP του διακρατικοφ Προγράμματοσ
Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2014–2020, το οποίο εντάςςεται ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 2: Ολοκλθρωμζνθ
Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ (Integrated Environmental Management) και ςυγκεκριμζνα ςτον ειδικό ςτόχο 2.1:
Αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των φυςικϊν πόρων ωσ εδαφικό πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ του
προγράμματοσ (Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme
Area). Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (85%) και από Εκνικοφσ Πόρουσ των χωρϊν που
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα (15%).
το ζργο αυτό, μεταξφ άλλων δράςεων, προβλζπεται θ αποκατάςταςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν δυτικι είςοδο του
Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου Αρχαίασ Ολυμπίασ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται αυτόνομθ μετακίνθςθ των
εμποδιηόμενων ατόμων. Για το ςκοπό αυτό, με τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ είχε υποβλθκεί ςτθν Εφορεία
Αρχαιοτιτων Θλείασ προμελζτθ, θ οποία είχε γίνει αποδεκτι με το υπ. αρ. πρωτ. 4946/29-09-2016 τθσ ζγγραφο
τθσ
Εφορείασ
Αρχαιοτιτων
Θλείασ
και
το
υπ.
αρ.
πρωτ.
ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΣΕ/ΔΑΑΜ/ΣΜΑΜ/382582/35088/2462/748/24-11-16 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναςτιλωςθσ Αρχαίων
Μνθμείων του ΤΠΠΟΑ.
Εν ςυνεχεία, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτισ 31/03/2020 ανζκεςε με ιδιωτικό υμφωνθτικό (ΑΔΑ:60ΞΩ7Λ6ΠΘ9 & ΑΔΑΜ: 20SYMV006502872) κατόπιν διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ςτο μελετθτικό ςχιμα «ΗΟΤΡΝΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ – ΚΟΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΛΟΤΚΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ – ΘΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», κ.
Παναγιϊτθ Ηουρντοφ, για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τισ ανωτζρω τεχνικζσ παρεμβάςεισ.
Με τθν υπ. αρ. πρωτ. 91091/1328/14-4-2020 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΕ Θλείασ (ςυν. ζγγραφο 1)
εγκρίκθκε θ τοπογραφικι μελζτθ – αποτφπωςθ τθσ περιοχισ τθσ μελετϊμενθσ επζμβαςθσ, επί του τοπογραφικοφ
διαγράμματοσ τθσ οποίασ, εκτόσ των άλλων τεχνικϊν ςτοιχείων, ζχει επιςθμανκεί θ γραμμι κατάκλιςθσ του
ποταμοφ Κλαδζου (ΦΕΚ 515/Δ/9-6-06).
Μετά τθν υποβολι τθσ τοπογραφικισ μελζτθσ, πραγματοποιικθκαν ςυςκζψεισ και ςυναντιςεισ εκπροςϊπων τθσ
Τπθρεςίασ, του αναδόχου μελετθτικοφ ςχιματοσ, τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θλείασ και τθσ Διεφκυνςθ
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Ανάπτυξθσ Θλείασ, ζτςι ϊςτε, προσ επίτευξθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ανατεκείςασ
μελζτθσ, να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ αυτισ, οι ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που επζβαλλαν θ ςθμαςία και ο
ειδικόσ χαρακτιρασ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ του υπό μελζτθ ζργου (αρχαιολογικόσ χϊροσ Αρχαίασ
Ολυμπίασ), ςε ςυνδυαςμό και με τουσ τεχνικοφσ και νομικοφσ περιοριςμοφσ που προζκυπταν από:
i.
τουσ όρουσ που ζχουν τεκεί από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, με προγενζςτερα
ζγγραφά τουσ (αναφζρονται παρακάτω ςτο παρόν)
ii.
το τεχνικό πλαίςιο τθσ ανατεκείςασ μελζτθσ που τίκεται ςτο Φάκελο Δθμόςιασ φμβαςθσ αυτισ,
iii.
το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο του ζργου CrosstheGap,
iv.
τθ γραμμι κατάκλιςθσ του ποταμοφ Κλαδζου ςτο τμιμα του που γειτνιάηει με τθν περιοχι τθσ μελζτθσ
v.
τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ.
Με το από 14-7-2020 ζγγραφο του αναδόχου μελετθτικοφ ςχιματοσ, το οποίο ζλαβε το υπϋαρικμ. πρωτ.
176263/2628/15-7-2020 τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΕ Θλείασ (ςυν. ζγγραφο 2), κατατζκθκε εναλλακτικι
αρχιτεκτονικι μελζτθ, θ οποία περιελάμβανε πεηογζφυρα ωσ θ μοναδικι τεχνικά εφικτι λφςθ, εκτόσ ηϊνθσ
πλθμμφρασ του ποταμοφ και πετυχαίνει τον αρχιτεκτονικό ςτόχο του ζργου χωρίσ μθχανιματα, με απλό και
βιϊςιμο τρόπο.
Με το υπϋ αρικμ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΣΕ/ΔΑΑΜ/ΣΜΑΜ/504437/56922/1897/896/02-10-2020 (ςυν. ζγγραφο 3)
ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναςτθλϊςεωσ Αρχαίων Μνθμείων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, θ νζα πρόταςθ
απορρίφθηκε κακϊσ αποτελεί επζμβαςθ πολφ μεγάλθσ κλίμακασ, Με το ίδιο ζγγραφό του, το Τπουργείο
Πολιτιςμοφ εμμζνει ςτθν κζςθ του για ςχεδιαςμό τθσ παρζμβαςθσ εντόσ του πλαιςίου που είχε τεκεί ςτθν αρχικι
προμελζτθ και ςτθν κατάκεςθ νζασ πρόταςθσ ωσ επικαιροποίθςθ/ εξειδίκευςθ αυτισ που είχε κατατεκεί το
2016.
Με το υπ. αρ. πρωτ. 256113/4049/07-10-2020 (ςυνθμμζνο ζγγραφο 4), ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων ΠΕ
Θλείασ ηθτικθκε από τον ανάδοχο να προβεί άμεςα ςτθν υποβολι τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ, ςφμφωνα με το
πλαίςιο που ζχει τεκεί ςτον Φάκελο Δθμόςιασ φμβαςθσ (Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων) τθσ μελζτθσ του κζματοσ
και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα ςχετικά ζγγραφα των αρμοδίων Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Πολιτιςμοφ.
Λόγω του ότι δεν υπιρξε κάποια απάντθςθ ςτο ανωτζρω ζγγραφο, ηθτικθκε εκ νζου από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν
Ζργων ΠΕ Θλείασ με το υπ. αρ. πρωτ. 308171/5068/18-11-2020 (ςυν. ζγγραφο 5), να γίνει γνωςτό από πλευράσ
αναδόχου, οριςτικά και τελεςίδικα, εάν υπάρχει θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ εντόσ του πλαιςίου που
τίκεται από τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και με ςεβαςμό ςτουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλει θ υφιςτάμενθ
κατάςταςθ, θ τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και, παράλλθλα, θ εξαςφάλιςθ τεχνικισ αρτιότθτασ και
αςφαλοφσ λειτουργίασ του ζργου.
το τελευταίο αυτό ζγγραφο, ο ανάδοχοσ απάντθςε με το υπ. αρ. πρωτ. 312583/5135/24-11-2020 ζγγραφο με
κζμα «Τποβολι αρχιτεκτονικισ μελζτθσ ςτο πλαίςιο του ζργου CrosstheGap», (ςυν. ζγγραφο 6) ςφμφωνα με το
οποίο υποβάλλει, με επιφφλαξθ, δφο αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ οι οποίεσ ιταν ςφμφωνεσ με τισ ανωτζρω
προχποκζςεισ, όπωσ ζχουν τεκεί από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων ΠΕ Θλείασ αλλά και ιδίωσ από τισ εμπλεκόμενεσ
υπθρεςίεσ του Τπουργείου.
Θ επιφφλαξθ, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι περιλαμβάνουν «δομικά ςτοιχεία και θλεκτρομθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ εντόσ οριογραμμϊν πλθμμφρασ». Παράλλθλα, τονίηεται πωσ θ μόνθ επιςτθμονικά ορκι και
τεχνικά αςφαλισ και βιϊςιμθ λφςθ είναι αυτι θ οποία κατατζκθκε ςτισ 14/07/2020, αλλά δεν ζγινε αποδεκτι
από τθ Δ/νςθ Αναςτθλϊςεωσ Αρχαίων Μνθμείων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ.
Σο αποτζλεςμα ιταν θ απόρριψθ των δφο αυτϊν προτάςεων, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 15/2021 (ΑΔΑ:97117Λ6Ε9Ο) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με κζμα «Ζγκριςθ ι μθ τθσ Αρχιτεκτονικισ
μελζτθσ με τίτλο: «φνταξθ τθσ μελζτθσ του ζργου βελτίωςθσ προςβαςιμότθτασ και υποδομϊν ςτο Αρχαιολογικό
Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παραδοτζου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility
interventions design, planning and realization” του Πακζτου εργαςίασ 4 (WP4): «Παρεμβάςεισ φυςικισ &
εικονικισ προςβαςιμότθτασ (Physical & Virtual Accessibility interventions)» τθσ Κατθγορίασ δαπανϊν «Τποδομζσ
και εργαςίεσ» του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό:
Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ)”»
Με βάςθ τα παραπάνω και για τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν, θ υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτθ Δυτικι
είςοδο του Αρχαιολογικοφ Μουςείου τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ κρίνεται ωσ ανζφικτθ, δεδομζνου ότι δεν υπιρξε
πρόταςθ παρζμβαςθσ που να κρίνεται τεχνικά ορκι και ςυγχρόνωσ να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Αρμόδιων
Αρχϊν (Εφορεία Αρχαιοτιτων Θλείασ, Δ/νςθ Αναςτιλωςθσ Αρχαίων Μνθμείων, ΔΙΠΚΑ).
Δεδομζνου ότι το ζργο Cross the Gap είχε καταλθκτικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ 30/11/2020 υπεβλικθ από τθ
Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Θλείασ (Τπεφκυνθ Τπθρεςία υλοποίθςθσ του ςυνόλου του ζργου) προσ τθ
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Διαχειριςτικι Αρχι του Προγράμματοσ Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, αίτθμα παράταςθσ ζωσ τισ
30/11/2021, το οποίο και ζγινε αποδεκτό.
Ζπειτα και από τθν οριςτικι λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο, πραγματοποιικθκαν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ
ϊςτε να βρεκεί άλλοσ χϊροσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, όπου κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν
αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ που κα εξαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των υφιςτάμενων ςτόχων του ζργου Cross the Gap
και δε κα κζτουν ςε κίνδυνο τθν ομαλι χρθματοδότθςθ αυτοφ.
το πλαίςιο αυτό πραγματοποιικθκε επικοινωνία με τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ όπου προτάκθκε θ
πραγματοποίθςθ παρεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο Φροφριο του Ρίου. το εν λόγω αίτθμα
υπιρξε κετικι απάντθςθ (Αρ. Πρωτ. Οικ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/ 731850/519754/9823/28-12-2020, ςυν.
ζγγραφο 7).
Σο Φροφριο του Ρίου βρίςκεται ςτο Λιμάνι του Ρίου, δίπλα ςτθ Γζφυρα Χαριλάου Σρικοφπθ, και απζχει 10χλμ.
από το κζντρο τθσ Πάτρασ. Θ προτεινόμενθ επζμβαςθ αφορά ςτθ βορειοδυτικι είςοδο του Φρουρίου που οδθγεί
ςε μια εςωτερικι αυλι που χρθςιμοποιείται για μικρζσ ςυναυλίεσ και άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ενϊ, πολφ
κοντά ςε αυτό το ςθμείο, υπάρχει ζνα μικρό ανοιχτό κζατρο. Θ πρόςβαςθ από αυτιν τθν είςοδο πρζπει να
αναβακμιςτεί δεδομζνου ότι, ςτθν τρζχουςα κατάςταςι τθσ, δεν είναι φιλικι για άτομα με κινθτικά προβλιματα
ι γενικότερα εμποδιηόμενα άτομα, όπωσ θλικιωμζνοι, νιπια, γονείσ με μικρά παιδιά κ.α. ενϊ ςυγχρόνωσ, ο
χϊροσ δεν είναι προςβάςιμοσ για άτομα που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό αμαξίδιο. Είναι αξιοςθμείωτο ότι αυτι θ
πρϊτθ μικρι αυλι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ περιοχζσ του χϊρου, ακόμθ και εκτόσ
των κακθμερινϊν ωρϊν λειτουργίασ, π.χ. για βραδινζσ εκδθλϊςεισ.
Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ περιγράφονται περιλθπτικά παρακάτω.
1. Καταςκευι ευκφγραμμθσ πορείασ για πεηοφσ επιςκζπτεσ παρά το δυτικό όριο του Φρουρίου μικουσ
περίπου 180μ και ςε απόςταςθ 0,50μ εξωτερικά τθσ περίφραξθσ και παράλλθλα με αυτιν, από το τζλοσ τθσ
αςφάλτου ζωσ τθν βορειοδυτικι είςοδο με προδιαγραφζσ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με κινθτικζσ δυςκολίεσ
2. Θλεκτροφωτιςμόσ τθσ νζασ διαδρομισ πεηϊν παρά τθν δυτικι ακτι
3. Άρςθ των εμποδίων τθσ κλιμακωτισ βορειοδυτικισ ειςόδου για χριςθ από άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ με
καταςκευι ράμπασ
4. Καταςκευι γζφυρασ τφπου ςκεπαςτοφ αγωγοφ ςτον χϊρο τθσ χαλικόςτρωτθσ παραλίασ, εκτόσ φρουρίου, με
ικανότθτα διζλευςθσ ΙΧ οχθμάτων και διάνοιξθ του επιχωμζνου καλάςςιου καναλιοφ του Φρουρίου δυτικά ζωσ
τθν κάλαςςα
5. Σοποκζτθςθ ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν νζα δυτικι διαδρομι (καλακάκια αχριςτων, παγκάκια)
6. Κακαριςμόσ και απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν κοίτθσ καναλιοφ
7. Καταςκευι νζων κρθπιδωμάτων ςκυροδζματοσ δυτικά ςτο ςθμείο διάνοιξθσ προσ τθν κάλαςςα
8. Επιςκευι & διεφρυνςθ ανατολικοφ διαφλου καναλιοφ (πλθςίον ΝΑ ειςόδου φρουρίου)
9. Σοποκζτθςθ προςτατευτικισ λικοριπισ αςφνδετων βράχων κατά μικοσ τθσ νζασ πορείασ δυτικά προσ τθν
ακτι, κακϊσ και ςτθν δυτικι εκβολι του υπό διάνοιξθ καναλιοφ
Σο αναμενόμενο αποτζλεςμα των παραπάνω παρεμβάςεων ταυτίηεται πλιρωσ με τουσ υφιςτάμενουσ ςτόχουσ
του ζργου Cross the Gap, δεδομζνου ότι πρόκειται όχι μόνο για τθν αναβάκμιςθ του τοπίου και τθσ εξωτερικισ
όψθσ του Φρουρίου, αλλά επίςθσ, κα προςφζρει πρόςκετεσ λειτουργίεσ τόςο από άποψθ ελκυςτικότθτασ όςο
και ςτο κζμα προςβαςιμότθτασ, αφοφ πλζον κα προςφζρει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ.
φμφωνα με τα ανωτζρω,
ειςθγοφμαςτε τθν ζγκριςθ αλλαγισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social
and cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ) από το
Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ ςτο Φροφριο του Ρίο.

τθ ςυνζχεια ο Αντιπρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Πυργάκθ Αναςταςία – Προϊςταμζνθ τθσ
Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Σηαμαλοφκα Κωνςταντίνο –
υπάλλθλο του Σμιματοσ Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Απαςχόλθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 47990/506/23-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ
τθσ Π.Δ.Ε..

ΑΔΑ: 6ΙΔ37Λ6-9Χ5
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν αλλαγι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του ζργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and
cultural inclusion (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ) από
το Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ ςτο Φροφριο του Ρίο.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

