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Κοιν. :
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Επιτροπισ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 547/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:116829/2757/07-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 547/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Υλοποίθςθ ζργων για
τθν Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε Παρακαλάςςιεσ πόλεισ – Παραλία Καλαμακίου Δυτικισ
Αχαΐασ», προχπολογιςμόσ 280.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
LIFE / “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικόσ LIFE17 IPC/GR/000006) / Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων: ΣΑΕ
075/2, κ.ε.: 2019ΣΕ07520000», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 9ΓΕΑ7Λ6-ΔΟ6
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 17θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124249/784/13-05-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
Στθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, 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 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 547/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 11ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου Δυτικισ
Αχαΐασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Υλοποίθςθ ζργων για τθν Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε
Παρακαλάςςιεσ πόλεισ – Παραλία Καλαμακίου Δυτικισ Αχαΐασ», προχπολογιςμόσ 280.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα LIFE / “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικόσ LIFE17
IPC/GR/000006) / Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων: ΣΑΕ 075/2, κ.ε.: 2019ΣΕ07520000».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 116829/2757/07-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ
1. Σο άρκρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»(ΦΕΚ 114 Αϋ).
2. Σο άρκρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Αϋ) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 7 του Ν.
2839/00(196 Αϋ).
3. Σον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ Περιφζρειεσ και τθν
Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/2010, περί οργανιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρίκμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Βϋ/30-12-2016) Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου και τθν 165633/8.8.2017
(ΦΕΚ2953/Β’/29-8-2017 απόφαςθ υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 25 του ν. 2738/1999,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) όπωσ αυτό ιςχφει.
6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 324 παράγραφοσ 3 του Ν. 4700/2020, περί υπαγωγισ ςτο προςυμβατικό ζλεγχο
όπου περιγράφεται το πλαίςιο ελζγχου και ςυγκεκριμζνα δεν απαιτείται ο Π.Ε. για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα.
7. Σο γεγονόσ ότι το εν λόγω ζργο αφορά δθμοτικζσ υποδομζσ και ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ ςτερείται του
απαιτοφμενου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ και τθν υλοποίθςθ του ζργου.
8. Σο Ν. 3852/2010, παράγραφοσ 1α του άρκρου 100 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 1α του άρκρου 8
του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018 άρκρο 179, ςφμφωνα με τον οποίο οι Περιφζρειεσ μποροφν να
ςυνάπτουν Προγραμματικζσ υμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου ι μεταξφ τουσ ι και με φορείσ του δθμόςιου
τομζα τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων
και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ κακϊσ και για τθν παροχι υπθρεςιϊν κάκε είδουσ.
9. Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
10. Tο γεγονόσ ότι για το εν λόγω ζργο οι πιςτϊςεισ ζχουν εξαςφαλιςκεί υπζρ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδοσ από τον Προχπολογιςμό του ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006.
11. Σισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 25 του ν. 2738/1999,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) όπωσ αυτό ιςχφει.
12. Σθν αρίκμ. 66/13-02-2019 (ΑΔΑ:97Ψ67Λ6-ΤΦΠ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ
Πολιτικισ τθσ ΠΔΕ (ορκι επανάλθψθ ςτισ 07-03-2019) με κζμα «Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ωσ Εταίροσ ςτο εγκεκριμζνο ζργο: «LIFE-IP AdaptInGR»: Life Integrated Project – Climate Action
(Ολοκλθρωμζνο Ζργο - Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ)».
13. Σθν με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧ/257577/5446/07-10-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
περί 1θσ τροποποίθςθσ ομάδασ ζργου υλοποίθςθσ του ολοκλθρωμζνου ζργου LIFE Integrated Projects Climate
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Action LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο «Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι ςτθν Ελλάδα (ΑΔΑ Ψ4ΓΘ7Λ6-ΨΛ0)».
14. Σθν από 21/12/2018 φμβαςθ Επιχοριγθςθσ (Grant Agreement), μεταξφ του Εκτελεςτικοφ Οργανιςμοφ για
τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME)) και του Τ.Π.ΕΝ. ωσ «υντονιςτι Δικαιοφχου» με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι, οι
ειδικότερεσ προχποκζςεισ τθσ χρθματοδότθςθσ και ο προχπολογιςμόσ του Ζργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικόσ
LIFE17 IPC/GR/000006), κακϊσ και το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο του ζργου με μορφι ςυνθμμζνων πινάκων
(annexes I to X), όπωσ ιςχφουν
15. Σθν με α.π. 11544/30-01-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, για τθν ζγκριςθ
ζνταξθσ του ζργου «Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν
Ελλάδα (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» ςτθ ΑΕ 075/2 του ΠΔΕ 2019 με κωδικό 2019Ε07520000
(ΑΔΑ: 6ΡΑΟ465ΧΙ8-45Ω).
16. Σο από 03-04-2019 ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ μεταξφ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ ωσ
«υντονιςτισ Δικαιοφχοσ» και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ «υνδικαιοφχοσ», με το οποίο
κακορίςτθκαν οι όροι τθσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του ζργου LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006.
17. Θ με α.π. 47906/14-05-2020 απόφαςθ, του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, για τθν ζγκριςθ
ζνταξθσ του ζργου «Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν
Ελλάδα (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» ςτθ ΑΕ 075/2 του ΠΔΕ 2020 με κωδικό 2019Ε07520000
(ΑΔΑ: ΡΠ4Μ46ΜΣΛΡ-ΨΟ3).
18. Σθν αρίκμ. 186/22-12-2020 απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, οικονομικοφ ζτουσ 2021», ςτθν οποία ζχει εγγραφεί το
ζργο LIFE-IP AdaptInGR με K.A.E. 02.01.071.9919.01.1300 με προχπολογιςμό 709.000,00 €.
19. Σθν με αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι τθσ Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι με τθν
οποία βρζκθκε νόμιμθ θ αρίκμ. 186/2020 (ΑΔΑ:ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
20. Σθν με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14936/1441/22-02-2021 Βεβαίωςθ Υπαρξθσ Πίςτωςθσ
21. Σθν με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/36203/2618/10-2-2021 και Α/Α 903 Απόφαςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ (ΑΔΑ:
6ΦΑ37Λ6-ΣΙΝ) ποςοφ 280.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςε βάροσ του ζργου του LIFE-IP AdaptInGR –
LIFE17 IPC/GR/000006, Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9919.01.1300.
22. Σο Απόςπαςμα Πρακτικοφ τθσ υπ ’αρικ. 23/2020 (ΑΔΑ ΩΣΗΧΩ9Ν-6Α6) υνεδρίαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου
του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ, με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του Διμου ςτο Πρόγραμμα LIFE-IPAdaptinGR
για τθν εφαρμογι πιλοτικισ δράςθσ ςτθν περιοχι Καλαμακίου .
23. Σθν υπ’ αρίκμ. 83/21Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ 66ΩΒΩ9Ν-Λ6) του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ
για τθν ζγκριςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ και τθν υπογραφι τθσ.
H Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο εγκεκριμζνο πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17
IPC/GR/000006 "Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν
Ελλάδα”. Σο πρόγραμμα αυτό είναι ζνα τρατθγικό ζργο - Καταλφτθσ για τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ πολιτικισ
για τθν προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι και ζχει διάρκεια 8 χρόνια, από 1/1/2019 ζωσ 31/12/2026. το
ζργο προβλζπονται δράςεισ παρακολοφκθςθσ & αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των Περιφερειακϊν χεδίων για
τθν Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΠεΠΚΑ) και υλοποίθςθ πιλοτικϊν δράςεων (μία ανά Περιφερειακι
Ενότθτα) ςε διάφορουσ τομείσ τρωτότθτασ που κα λειτουργιςουν ωσ «καλά παραδείγματα» για μελλοντικζσ
εφαρμογζσ και πολιτικζσ. υντονιςτισ-Τπεφκυνοσ του ζργου είναι το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
ενϊ το ζργο χρθματοδοτείται και επιβλζπεται από τον Εκτελεςτικό Οργανιςμό για τισ Μικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises -EASME).
τόχοσ τθσ παροφςασ πιλοτικισ δράςθσ είναι θ διερεφνθςθ ιπιων τεχνικϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ διάβρωςθσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ του UNEP για τθν αλλαγι του κλίματοσ 2001:
Επιπτϊςεισ, Προςαρμογι και Σρωτότθτα, που προτείνει τθν μετάβαςθ ςτισ ιπιεσ πρακτικζσ προςταςίασ τθσ
ακτισ από τθν διάβρωςθ.
το πλαίςιο του LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 ζχει εγκρικεί θ υλοποίθςθ πιλοτικισ δράςθσ ςτθν
χωρικι αρμοδιότθτα του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ςτον τομζα τρωτότθτασ : Διαχείριςθ παράκτιασ ηϊνθσ ςε
παρακαλάςςιεσ πόλεισ με τίτλο «Τλοποίθςθ ζργων για τθν Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε Παρακαλάςςιεσ
πόλεισ – Παραλία Καλαμακίου Δυτικισ Αχαΐασ» ςε μικοσ περίπου 120 μ.
Για τθν παραλία Καλαμακίου και για ςυνολικό μικοσ ακτισ 1000 m, ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ ζχει εκπονιςει
Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, θ οποία εγκρίκθκε και ςφμφωνα με τθν οποία ζχει εκδοκεί θ υπ. αρ.
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ΑΔΑ: 9ΓΕΑ7Λ6-ΔΟ6
ΤΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119638/7162/15-10-2020 Απόφαςθ Ζκδοςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων από το ΤΠΕΝ, Γ.Δ.
Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ, Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (6Τ8Γ4653Π8-7ΜΨ)
τα πλαίςια αυτά εκπονικθκε μελζτθ Θπίου Ζργου προςταςίασ ακτισ οικιςμοφ Καλαμακίου από τθν διάβρωςθ
με τίτλο «Μελζτθ Προςταςίασ Ακτισ Καλαμακίου Δυτικισ Αχαΐασ» για το ςφνολο τθσ ακτισ 1000μ.
Σο ζργο προςταςίασ τθσ ακτισ που κα υλοποιθκεί από το LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 βάςθ τθσ
παραπάνω μελζτθσ και αφορά τθν παροφςα προγραμματικι ςφμβαςθ τοποκετείται ςτθν παράκτια ηϊνθ τθσ
Παραλίασ Καλαμακίου του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ και καλφπτει μικοσ περίπου 120μ.από τθν αρχι τθσ όπωσ
περιγράφεται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ. Περιλαμβάνει ζργα που χωροκετοφνται ςτον καλάςςιο και κατά ζνα
ελάχιςτο τμιμα (ςε κάποια τμιματα) ςτον χερςαίο χϊρο τθσ εν λόγω ακτισ όπωσ παρουςιάηεται ςτα ςχετικά
τεχνικά ςχζδια του ζργου.
Ο προχπολογιςμόσ του ανωτζρου ζργου εκτιμάται ςε 280.000,00 ευρϊ. Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 ζχει εκδόςει τθν μεαρ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14936/1441/22-02-2021
Βεβαίωςθ
φπαρξθσ
Πίςτωςθσ
και
τθν
με
αρ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/36203/2618/10-2-2021 και Α/Α 903 Απόφαςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ (ΑΔΑ: 6ΦΑ37Λ6-ΣΙΝ) ποςοφ
280.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςε βάροσ του ζργου του LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006,
Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9919.01.1300. Σο ζργο ζχει εγγραφεί ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 από τον
επικεφαλισ εταίρο που είναι το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (υλλογικι απόφαςθ Ε0752/2020 με
κωδικό ζργου : 2019Ε07520000, ΑΔΑ ΡΠ4Μ46ΜΣΛΡ-ΨΟ3. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου για τθν εφαρμογι των
πιλοτικϊν δράςεων ζχει εγκρικεί και κα διαχειριςτεί από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ εταίροσ του
ζργου προκειμζνου να υλοποιθκεί το ζργο και επειδι αφενόσ αφορά δθμοτικζσ υποδομζσ, αφετζρου ο Διμοσ
Δυτικισ Αχαΐασ ςτερείται του απαιτοφμενου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ και τθν υλοποίθςθ του
ζργου είναι απαραίτθτθ θ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και Διμου
Δυτικισ Αχαΐασ για τθν εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ υλοποίθςι του.
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ από το Διμο Δυτικισ Αχαΐασ μελζτθ και ενδεικτικά
αναφζρεται ότι κα πραγματοποιθκοφν οι κάτωκι εργαςίεσ :
1) Κακαιρζςεισ των επικίνδυνων για τθν Δθμόςια αςφάλεια παλαιϊν καταςκευϊν (παλαιά τμιματα
τςιμεντζνιων αγωγϊν ομβρίων & χειμαρρικισ απορροισ, μεταλλικζσ καταςκευζσ, ογκόλικοι κα) που βρίςκονται
ςτθν ηϊνθ ανάπτυξθσ του ζργου.
2) Εμπλουτιςμόσ τθσ κυρίωσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ με δάνειο υλικό μζςθσ ζωσ μεγάλθσ διαμζτρου D50=
0,50mm – 60mm (χάλικεσ ζωσ κροκάλεσ) ςτθν ηϊνθ τοποκζτθςθσ του ζργου προςταςίασ.
3) Σοποκζτθςθ των προκαταςκευαςμζνων κυλίνδρων από Γεωφφαςμα ςτθν προςδιοριςμζνθ από τθν μελζτθ,
κζςθ & Πλιρωςθ του κυλίνδρου με ειδικό ςκυρόδεμα
4) Σοποκζτθςθ τεχνθτοφ αναβακμοφ και Εμπλουτιςμόσ τθσ παραλίασ και του παράκτιου πυκμζνα με άμμο ςε
όλθ τθν ηϊνθ τοποκζτθςθσ του ζργου προςταςίασ.
φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1ατου άρκρου 100 του Ν.3852/2010 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
παρ. 9 του άρκρου 8 του Ν. 4071/2012, και το Ν. 4555/2018 άρκρο 179,οι Περιφζρειεσ μποροφν να ςυνάπτουν
Προγραμματικζσ υμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ
κακϊσ και για τθν παροχι υπθρεςιϊν κάκε είδουσ.
Δεδομζνου ότι το ςυγκεκριμζνο ζργο είναι δθμοτικό, και ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ δε διακζτει το απαιτοφμενο
επιςτθμονικό προςωπικό για τθν υλοποίθςι του, θ Περιφζρεια εξαςφάλιςε τθ χρθματοδότθςθ για τθν
καταςκευι του ζργου, και διακζτει τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία και εμπειρία για τθν καταςκευι του, τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 100 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 8 του Ν. 4071/2012και το Ν. 4555/2018 άρκρο 179, ςτθ ςφναψθ τθσ
παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ, με τθν οποία προςδιορίηουν το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ.
Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, κακϊσ και το γεγονόσ ότι με το άρκρο 132 του ν. 4714-2020 «Θ παρ. 9 του άρκρου
21 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104) το οποίο αντικακίςταται ωσ εξισ: «9. Θ ςφναψθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων
των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.» παρακαλοφμε για:
1. τθν αποδοχι ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου
Δυτικισ Αχαΐασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ : «Τλοποίθςθ ζργων για τθν Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε
Παρακαλάςςιεσ πόλεισ – Παραλία Καλαμακίου Δυτικισ Αχαΐασ» ςε μικοσ περίπου 120 μ., προχπολογιςμοφ
280.000,00 ευρω με ΦΠΑ και τθν ζγκριςθ του ςυνθμμζνου ςχεδίου τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ,
2. τον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ
εκτζλεςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 6 αυτισ και ςυγκεκριμζνα:

Σελίδα 5 από 30
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 ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ο οποίοσ ορίηεται Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ
με τον αναπλθρωτι του
 τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, ωσ μζλοσ με
αναπλθρωτι του τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ.
3. Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ. για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
Θ Προγραμματικι φμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
(ΦΕΔΙΟ)

Μεταξϑ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ
και
του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ
για το Έργο 1
«Τλοπούηςη ϋργων για την Διαχεύριςη τησ Παρϊκτιασ Ζώνησ ςε Παραθαλϊςςιεσ πόλεισ
– Παραλύα Καλαμακύου Δυτικόσ Αχαΐασ” ςτα πλαύςια ςυμμετοχόσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Ελλϊδασ ςτο ϋργο “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικϐσ LIFE17 IPC/GR/000006).,

Πϊτρα, ….. / …… / 2021

1
Ωρ έπγο νοείηαι ηο έπγο ή ομάδα έπγυν, πος ενηάζζεηαι ή πποηείνεηαι να ενηασθεί ζε Επισειπηζιακό
Ππόγπαμμα. Σηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ, η ππάξη δύναηαι να πεπιλαμβάνει ένα ή πεπιζζόηεπα ςποέπγα
(ηεσνικά έπγα ή/και μελέηερ ή/και ππομήθειερ ή/και ςπηπεζίερ κ.α.), ηα οποία θα ππέπει να αποηελούν ζηο ζύνολό
ηοςρ ηο ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ. Δεν είναι δςναηή η ζύνατη συπιζηήρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ για ηη μεηαβίβαζη
απμοδιοηήηυν ςλοποίηζηρ ςποέπγος.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟΕΡΓΟ 2
«Τλοπούηςη ϋργων για την Διαχεύριςη τησ Παρϊκτιασ Ζώνησ ςε Παραθαλϊςςιεσ πόλεισ
– Παραλύα Καλαμακύου Δυτικόσ Αχαΐασ»
την Πϊτρα, ςόμερα την ……./……/2021, μεταξϑ των παρακϊτω ςυμβαλλομϋνων:
1.

τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ, ϐπωσ εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον
Περιφερειϊρχη κ……………………. καιo οπούοσ θα αποκαλεύται ςτο εξόσ χϊριν
ςυντομύασ ωσ «Υορϋασ Τλοπούηςησ»,

2.

του Δόμου Δυτικόσ Αχαΐασ

ϐπωσ εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον Δόμαρχο

κ……………………….., ο οπούοσ θα αποκαλεύται εφεξόσ ςτην παροϑςα χϊριν ςυντομύασ
«Κύριοσ του Έργου».
Έχοντασ υπϐψη την κεύμενη Εθνικό και Κοινοτικό Νομοθεςύα και ειδικϐτερα τισ παρακϊτω
διατϊξεισ ϐπωσ αυτϋσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ :
1.

Σο ϊρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΥΕΚ 90 Α΄), ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 6 παρ.14
του Ν. 2240/94(153 Α΄) και αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 3 ϊρθρο 29 Ν. 3937/2011
«Διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 60/τΑ/31-3-2011), καθώσ και με
την παρ. 3 του ϊρθρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινικό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ κλπ.».
(ΥΕΚ 24 Α΄).

2.

Σο ϊρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κϑρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων»(ΥΕΚ 114 Α΄).

3.

Σο ϊρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΥΕΚ 90 Α΄) ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 2 του
ϊρθρου 7 του Ν. 2839/00(196 Α΄).

4.

Σον Ν. 2647/98 (ΥΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαςη αρμοδιοτήτων ςτισ Περιφέρειεσ και την
Αυτοδιοίκηςη και άλλεσ διατάξεισ».

5.

Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 132/2010, περύ οργανιςμοϑ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδοσ (ΥΕΚ
225/Α/27-12-2010) ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΥΕΚ 4309
Β΄/30-12-2016) Απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελ/νόςου, Δυτ.
Ελλϊδασ & Ιονύου και την 165633/8.8.2017 (ΥΕΚ2953/Β’/29-8-2017 απϐφαςη υντονιςτό
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελοποννόςου Δυτικόσ Ελλϊδασ και Ιονύου «Σροποπούηςη του
Οργανιςμοϑ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ».

2
άπθπα

Καηά πεπίπηυζη δύναηαι, καηά ηην κπίζη ηυν ζςμβαλλομένυν, να ηεθούν επί πλέον ειδικοί όποι ή ππόζθεηα
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6.

Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 25 του ν.
2738/1999, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α) ϐπωσ
αυτϐ ιςχϑει.

7.

Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 324παρϊγραφοσ3 του Ν. 4700/2020, περύ υπαγωγόσ ςτο
προςυμβατικϐ ϋλεγχο ϐπου περιγρϊφεται το πλαύςιο ελϋγχου και ςυγκεκριμϋνα δεν απαιτεύται
ο Π.Ε. για τα ςυγχρηματοδοτοϑμενα.

8.

Σο γεγονϐσ ϐτι το εν λϐγω ϋργο αφορϊ δημοτικϋσ υποδομϋσ και ο Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ
ςτερεύται του απαιτοϑμενου προςωπικοϑ για την τεχνικό υποςτόριξη και την υλοπούηςη του
ϋργου.

9.

Σο Απϐςπαςμα Πρακτικοϑ τησ υπ’αριθ. 3/2020 υνεδρύαςησ Δημοτικοϑ υμβουλύου του
Δόμου ΔυτικόσΑχαϏασ, με την οπούα εγκρύνεται η ςυμμετοχό του Δόμου ςτο Πρϐγραμμα LIFEIPAdaptinGR για την εφαρμογό πιλοτικόσ δρϊςησ ςτην περιοχό Καλαμακύου .

10. Σο Απϐςπαςμα Πρακτικοϑ τησ υπ’αριθ. …………………….. υνεδρύαςησ τησ Οικονομικόσ
Επιτροπόσ του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ για την ϋγκριςη τησ Προγραμματικό σ ϑμβαςησ
και την υπογραφό τησ.
11. Σην υπ’ αριθμ. ……………………...Απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ τησ ΠΔΕ για την
ϋγκριςη τησ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ και την υπογραφό τησ.
12. Σο Ν. 3852/2010, παρϊγραφοσ 1 α του ϊρθρου 100 (Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ), ϐπωσ
τροποποιόθηκε με την παρ. 9 1α του ϊρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018
ϊρθρο 179,

ςϑμφωνα

με τον

οπούο οι

Περιφϋρειεσ

μποροϑν να

ςυνϊπτουν

Προγραμματικϋσ υμβϊςεισ με φορεύσ του Δημοςύου ό μεταξϑ τουσ ό και με φορεύσ του
δημϐςιου τομϋα τησ παρ. 6 του ϊρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμϋνα ό απϐ κοινοϑ, για τη
μελϋτη και εκτϋλεςη ϋργων και προγραμμϊτων ανϊπτυξησ μιασ περιοχόσ καθώσ και για
την παροχό υπηρεςιών κϊθε εύδουσ.
13. Σο Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών
και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ϐπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
14. Tο γεγονϐσ ϐτι για το εν λϐγω ϋργο οι πιςτώςεισ ϋχουν εξαςφαλιςθεύ υπϋρ τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ

Ελλϊδοσ

απϐ

τον

Προϒπολογιςμϐ

του

ϋργου

LIFE-IP

AdaptInGR-LIFE17

IPC/GR/000006.
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15. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 25 του ν.
2738/1999, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α) ϐπωσ
αυτϐ ιςχϑει.
16. Σην αριθμ. 66/13-02-2019 (ΑΔΑ:97Χ67Λ6-ΤΥΠ) απϐφαςη τησ Επιτροπόσ Αναπτυξιακόσ
&Κοινωνικόσ Πολιτικόσ τησ ΠΔΕ (ορθό επανϊληψη ςτισ 07-03-2019) με θϋμα «Έγκριςη
ςυμμετοχόσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ ωσ Εταύροσ ςτο εγκεκριμϋνο ϋργο: «LIFE-IP
AdaptInGR»: LifeIntegrated Project – ClimateAction (Ολοκληρωμϋνο Έργο - Δρϊςεισ για την
αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ)».
17. Η με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΦ/257577/5446/07-10-2020 Απϐφαςη του Περιφερειϊρχη
Δυτικόσ Ελλϊδασ περύ 1ησ τροποπούηςησ ομϊδασ ϋργου υλοπούηςησ του ολοκληρωμϋνου ϋργου
LIFE IntegratedProjectsClimateAction LIFE-IP AdaptInGR με τύτλο «Ενιςχϑοντασ την εφαρμογό
πολιτικόσ για την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό ςτην Ελλϊδα (ΑΔΑ Χ4ΓΗ7Λ6-ΧΛ0)».
18. Σην απϐ 21/12/2018 ϑμβαςη Επιχορόγηςησ (Grant Agreement), μεταξϑ του Εκτελεςτικοϑ
Οργανιςμοϑ για τισ Μικρομεςαύεσ Επιχειρόςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Executive Agency
for Small and Medium-sizedEnterprises (EASME)) και του Τ.Π.ΕΝ. ωσ «υντονιςτό Δικαιοϑχου»
με την οπούα καθορύςτηκαν οι ϐροι, οι ειδικϐτερεσ προϒποθϋςεισ τησ χρηματοδϐτηςησ και ο
προϒπολογιςμϐσ του Έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικϐσ LIFE17 IPC/GR/000006), καθώσ και
το εγκεκριμϋνο Σεχνικϐ Δελτύο του ϋργου με μορφό ςυνημμϋνων πινϊκων (annexes I to X),
ϐπωσ ιςχϑουν
19. Σην με α.π. 11544/30-01-2019 απϐφαςη, του Τφυπουργοϑ Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ, για την
ϋγκριςη ϋνταξησ του ϋργου «Ενιςχϑοντασ την εφαρμογό πολιτικόσ για την προςαρμογό ςτην
κλιματικό αλλαγό ςτην Ελλϊδα (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» ςτη ΑΕ 075/2
του ΠΔΕ 2019 με κωδικϐ 2019Ε07520000 (ΑΔΑ: 6ΡΑΟ465ΦΙ8-45Ψ).
20. Σο απϐ 03-04-2019 ςυμφωνητικϐ ςυνεργαςύασ μεταξϑ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ &
Ενϋργειασ ωσ «υντονιςτόσ Δικαιοϑχοσ» και τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ ωσ
«υνδικαιοϑχοσ», με το οπούο καθορύςτηκαν οι ϐροι τησ ςυνεργαςύασ ςτο πλαύςιο του ϋργου
LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006.
21. Η με α.π. 47906/14-05-2020 απϐφαςη, του Τφυπουργοϑ Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων, για την
ϋγκριςη ϋνταξησ του ϋργου «Ενιςχϑοντασ την εφαρμογό πολιτικόσ για την προςαρμογό ςτην
κλιματικό αλλαγό ςτην Ελλϊδα (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» ςτη ΑΕ 075/2
του ΠΔΕ 2020 με κωδικϐ 2019Ε07520000 (ΑΔΑ: ΡΠ4Μ46ΜΣΛΡ-ΧΟ3).
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22. Σην αριθμ. 186/22-12-2020 απϐφαςη Περιφερειακοϑ υμβουλύου Δυτικόσ Ελλϊδασ με θϋμα
«Έγκριςη του Προϒπολογιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ, οικονομικοϑ ϋτουσ 2021»,
ςτην οπούα ϋχει εγγραφεύ το ϋργο LIFE-IP AdaptInGR με K.A.E. 02.01.071.9919.01.1300 με
προϒπολογιςμϐ 709.000,00 €.
23. Σην με αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΧΟΡ1Υ-ΧΤΖ), απϐφαςη του ςυντονιςτό τησ
Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι με την οπούα βρϋθηκε νϐμιμη η αριθμ. 186/2020 (ΑΔΑ:ΧΠ87Λ6-9Κ8) απϐφαςη του
Περιφερειακοϑ υμβουλύου αναφορικϊ με την ϋγκριςη του προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2021 τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ.
24. Σην με αρ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14936/1441/22-02-2021 Βεβαύωςη Ύπαρξησ Πύςτωςησ
25. Σην με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/36203/2618/10-2-2021 και Α/Α 903 Απϐφαςη Δϋςμευςησ
Πύςτωςησ (ΑΔΑ: 6ΥΑ37Λ6-ΣΙΝ) ποςοϑ 280.000,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ, ςε βϊροσ
του ϋργου του LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006, Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9919.01.1300.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
H Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ ςυμμετϋχει ωσ εταύροσ ςτο εγκεκριμϋνο πρϐγραμμα LIFE-IP
AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 "Ενιςχύοντασ την εφαρμογό πολιτικόσ για την προςαρμογό
ςτην κλιματικό αλλαγό ςτην Ελλϊδα”.Σο πρϐγραμμα αυτϐ εύναι ϋνα τρατηγικϐ ϋργο - Καταλϑτησ
για την εφαρμογό τησ εθνικόσ πολιτικόσ για την προςαρμογό ςτην Κλιματικό Αλλαγό και ϋχει
διϊρκεια 8 χρϐνια, απϐ 1/1/2019 ϋωσ 31/12/2026. το ϋργο προβλϋπονται δρϊςεισ
παρακολοϑθηςησ & αξιολϐγηςησ τησ εφαρμογόσ των Περιφερειακών χεδύων για την Προςαρμογό
ςτην Κλιματικό Αλλαγό (ΠεΠΚΑ) και υλοπούηςη πιλοτικών δρϊςεων (μύα ανϊ Περιφερειακό
Ενϐτητα) ςε διϊφορουσ τομεύσ τρωτϐτητασ που θα λειτουργόςουν ωσ «καλϊ παραδεύγματα» για
μελλοντικϋσ εφαρμογϋσ και πολιτικϋσ. υντονιςτόσ-Τπεϑθυνοσ του ϋργου εύναι το Τπουργεύο
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ενώ το ϋργο χρηματοδοτεύται και επιβλϋπεται απϐ τον Εκτελεςτικϐ
Οργανιςμϐ για τισ Μικρομεςαύεσ Επιχειρόςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Executive Agency for
Small and Medium-sizedEnterprises -EASME).
τϐχοσ τησ παροϑςασ πιλοτικόσ δρϊςησ εύναι η διερεϑνηςη όπιων τεχνικών αντιμετώπιςησ
τησ διϊβρωςησ ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ του UNEP για την αλλαγόσ
του κλύματοσ 2001: Επιπτώςεισ, Προςαρμογό και Σρωτϐτητα, που προτεύνει την μετϊβαςη ςτισ
όπιεσ πρακτικϋσ προςταςύασ τησ ακτόσ απϐ την διϊβρωςη.
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το πλαύςιο του LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006ϋχει εγκριθεύ η υλοπούηςη
πιλοτικόσ δρϊςησ ςτην χωρικό αρμοδιϐτητα του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ ςτον τομϋα τρωτϐτητασ :
Διαχεύριςη παρϊκτιασ ζώνησ ςε παραθαλϊςςιεσ πϐλεισ με τύτλο «Τλοπούηςη ϋργων για την
Διαχεύριςη τησ Παρϊκτιασ Ζώνησ ςε Παραθαλϊςςιεσ πόλεισ – Παραλύα Καλαμακύου Δυτικόσ
Αχαΐασ» ςε μόκοσ περύπου 120 μ.
Για την παραλύα Καλαμακύου και για ςυνολικϐ μόκοσ ακτόσ 1000 m, ο Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ
ϋχει εκπονόςει Μελϋτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων, η οπούα εγκρύθηκε και ςϑμφωνα με την οπούα
ϋχει εκδοθεύ η υπ. αρ. ΤΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119638/7162/15-10-2020 Απϐφαςη Έκδοςησ Περιβαλλοντικών
Όρων

απϐ το ΤΠΕΝ, Γ.Δ. Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ, Δ/νςη Περιβαλλοντικόσ Αδειοδϐτηςησ

(6Τ8Γ4653Π8-7ΜΧ)
υγκεκριμϋνα, τα προβλόματα απϐ τη διϊβρωςη των ακτών ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ
παραλύασ Καλαμακύου του Δόμου Δυτ. ΑχαϏασ ϋχουν ξεκινόςει εδώ και δϑο περύπου δεκαετύεσ που
ϊρχιςαν και παρεμβϊςεισ ςτην ζώνη του Αιγιαλοϑ (καταςκευό αλιευτικοϑ καταφυγύου ςτισ Αλυκϋσ,
ϋξαλλοι πρϐβολοι ςε διϊφορα ςημεύα επύ τησ ακτόσ κα)
υνοπτικϊ οι βαςικϋσ αιτύεσ τησ διϊβρωςησ εύναι:


Ο κακϐσ ςχεδιαςμϐσ και οι αςτοχύεσ των παρϊκτιων καταςκευών, οι οπούοι οδηγοϑν ςε
ποικιλύα φαινομϋνων ϐπωσ -Διϊθλαςη -Ανϊκλαςη κυματιςμών (π.χ. κατακϐρυφα τοιχύα
δύπλα ςτην παραλύα) -Διακοπό ςτερεομεταφορϊσ (π.χ. αλιευτικϊ καταφϑγια – λιμϊνια ςτην
ευρϑτερη περιοχό, κακοςχεδιαςμϋνοι ϋξαλλοι θαλϊςςιοι πρϐβολοι)



Οι ςυνεχεύσ απολόψεισ υλικών απϐ τουσ ποταμοϑσ και τουσ χεύμαρρουσ



Σο κυματικϐ κλύμα και οι απϐτομεσ κλύςεισ του θαλϊςςιου πυθμϋνα, κατϊ θϋςεισ.



Η διακοπό τησ δύαιτασ τησ ακτόσ τησ περιοχόσ μελϋτησ εξαιτύασ τησ καταςκευόσ ϋργων
κυματοθραυςτών ςτα δυτικϊ τησ περιοχόσ εφαρμογόσ προτεινϐμενου όπιου ϋργου
Μϋχρι ςόμερα, η διϊβρωςη των ακτών ςυνεχύζεται αμεύωτη με αποτϋλεςμα να απειλοϑνται

ό να ϋχουν όδη καταςτραφεύ δημϐςια κτόματα, παραλιακού δρϐμοι κ.α. Η διαπύςτωςη ϐτι το
φαινϐμενο τησ διϊβρωςησ ςτην παραλύα Καλαμακύου αλλϊ και ςτην ευρϑτερη παρϊκτια περιοχό ϋχει
αυξητικό τϊςη οδόγηςε τον Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ να διερευνόςει τεχνικϋσ Μεθϐδουσ αντιμετώπιςησ
του φαινομϋνου οι οπούεσ ϐμωσ παρϊλληλα (i) δεν θα θύξουν την Περιβαλλοντικό και
γεωμορφολογικό φυςιογνωμύα τησ περιοχόσ (ii) δεν θα θύξουν τον τουριςτικϐ χαρακτόρα τησ
περιοχόσ, (iii) η καταςκευό και η λειτουργύα τουσ θα ϋχουν χαρακτηριςτικϊ φιλικϊ προσ το
Περιβϊλλον (iv) θα διατηρηθεύ η προςβαςιμϐτητα ςτην ακτό (iv) θα αποφευχθοϑν οι μη

ΤοέργοζσγτρημαηοδοηείηαιαπόηοΠράζινοΤαμείο/With
the contribution of the Green Fund

6
Σελίδα 12 από 30

ΑΔΑ: 9ΓΕΑ7Λ6-ΔΟ6

Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Πρόγραμμα LIFE
ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
With the contribution of the LIFE Programme of the
European Union

αναςτρϋψιμεσ επιπτώςεισ των ςυμβατικών-παραδοςιακών καταςκευών ςκληρών ϋργων που με
βϊςη την Διεθνό εμπειρύα.
τα πλαύςια αυτϊ εκπονόθηκε μελϋτη Ηπύου Έργου προςταςύασ ακτόσ οικιςμοϑ
Καλαμακύου απϐ την διϊβρωςη με τύτλο «Μελϋτη Προςταςύασ Ακτόσ Καλαμακύου Δυτικόσ ΑχαϏασ»
για το ςϑνολο τησ ακτόσ 1000μ. Σα προτεινϐμενα ϋργα αυτόσ τησ μελϋτησ αποςκοποϑν ςτην
προςταςύα και αναβϊθμιςη τησ παραλιακόσ ζώνησ του Καλαμακύου προκειμϋνου αφ’ ενϐσ μεν να
προςτατευθοϑν οι ιδιοκτηςύεσ και οι τουριςτικϋσ μονϊδεσ τησ περιοχόσ απϐ την ϋντονη διϊβρωςη
που παρατηρεύται, αφετϋρου δε να αναβαθμιςτεύ η περιοχό και να αποτελϋςει πϐλο τουριςτικόσ και
οικονομικόσ ανϊπτυξησ για την ευρϑτερη περιοχό.
Με βϊςη τισ πλϋον διαδεδομϋνεσ όπιεσ μεθϐδουσ προςταςύασ τησ ακτόσ εξετϊςθηκαν
ςυγκεκριμϋνεσ διαθϋςιμεσ όπιεσ εναλλακτικϋσ λϑςεισ για ςυγκριτικό αξιολϐγηςη και επιλογό τησ πιο
ενδεδειγμϋνησ απϐ πλευρϊσ αποτελεςμϊτων και κϐςτουσ καταςκευόσ ϐπου με βϊςη την ςϑγκριςη
των τεχνικών χαρακτηριςτικών των μεθϐδων που επιλϋχτηκαν, το κϐςτοσ καταςκευόσ αλλϊ και τισ
επιπτώςεισ τησ κϊθε μιασ ςτο περιβϊλλον προκρύθηκε η καταςκευό ϑφαλων προβϐλων ςε
ςυνδυαςμϐ με την Σεχνητό Αναπλόρωςη (εμπλουτιςμϐ) τησ ακτόσ.
Σα ϋργα αυτϊ ςυνοπτικϊ εύναι η καταςκευό ενϐσ ςυςτόματοσ ύφαλων προβόλων χαμηλόσ
ςτϋψησ (ϑφαλεσ καταςκευϋσ) μόκουσ 50 μϋτρων με διεϑθυνςη εγκϊρςια προσ την ακτογραμμό με
εκκύνηςη πληςύον τησ ακτογραμμόσ και τεχνητό Αναπλόρωςη τησ υπϐ μελϋτη ακτόσ. Η απϐςταςη
μεταξϑ διαδοχικών ϑφαλων προβϐλων καθορύζεται ςτα 30 μϋτρα απϐ κεντρικό γραμμό -ϊξονα
πυθμενικοϑ προβϐλου- ςε κεντρικό γραμμό. Η παραλύα Καλαμακύου εύναι ϋνασ παραλιακϐσ οικιςμϐσ
ςτο Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ.
Σο ϋργο προςταςύασ τησ ακτόσ που θα υλοποιηθεύ απϐ το LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17
IPC/GR/000006 βϊςη τησ παραπϊνω μελϋτησ και αφορϊ την παρούςα προγραμματικό ςύμβαςη
τοποθετεύται ςτην παρϊκτια ζώνη τησ Παραλύασ Καλαμακύου του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ και
καλϑπτει μόκοσ περύπου 120μ.απϐ την αρχό τησ ϐπωσ περιγρϊφεται ςτην τεχνικό ϋκθεςη
.Περιλαμβϊνει ϋργα που χωροθετοϑνται ςτον θαλϊςςιο και κατϊ ϋνα ελϊχιςτο τμόμα (ςε κϊποια
τμόματα) ςτον χερςαύο χώρο τησ εν λϐγω ακτόσ ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτα ςχετικϊ τεχνικϊ ςχϋδια
του ϋργου.
Ο προϒπολογιςμϐσ του ανωτϋρου ϋργου εκτιμϊται ςε 280.000,00 ευρώ.Η Περιφϋρεια Δυτικόσ
Ελλϊδοσ ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του ϋργου LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 έχει
εκδόσει την μεαρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14936/1441/22-02-2021 Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης και
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την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/36203/2618/10-2-2021 και Α/Α 903 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης
(ΑΔΑ: 6ΦΑ37Λ6-ΤΙΝ) ποσού 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, σε βάρος του έργου του
LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006, Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9919.01.1300. Σο έργο έχει
εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 από τον επικεφαλής εταίρο που είναι το
Τπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (υλλογική απόφαση Ε0752/2020 με κωδικό έργου :
2019Ε07520000, ΑΔΑ ΡΠ4Μ46ΜΣΛΡ-ΨΟ3. Ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου για την εφαρμογό των
πιλοτικών δρϊςεων ϋχει εγκριθεύ και θα διαχειριςτεύ απϐ την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ, ωσ
εταύροσ του ϋργου προκειμϋνου να υλοποιηθεύ το ϋργο και επειδό αφενϐσ αφορϊ δημοτικϋσ
υποδομϋσ, αφετϋρου ο Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ ςτερεύται του απαιτοϑμενου προςωπικοϑ για την
τεχνικό υποςτόριξη και την υλοπούηςη του ϋργου εύναι απαραύτητη η ςϑναψη προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ μεταξϑ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ και Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ για την εκ μϋρουσ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ υλοπούηςό του.
Οι εργαςύεσ θα εκτελεςτοϑν με βϊςη την εγκεκριμϋνη απϐ το Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ
μελϋτη και ενδεικτικϊ αναφϋρεται ϐτι θα πραγματοποιηθοϑν οι κϊτωθι εργαςύεσ :
1) Καθαιρϋςεισ των επικύνδυνων για την Δημϐςια αςφϊλεια παλαιών καταςκευών (παλαιϊ
τμόματα τςιμϋντινων αγωγών ομβρύων & χειμαρρικόσ απορροόσ, μεταλλικϋσ καταςκευϋσ,
ογκϐλιθοι κα) που βρύςκονται ςτην ζώνη ανϊπτυξησ του ϋργου.
2) Εμπλουτιςμόσ τησ κυρύωσ τησ παραλιακόσ ζώνησ με δϊνειο υλικϐ μϋςησ ϋωσ μεγϊλησ
διαμϋτρου D50= 0,50mm – 60mm (χϊλικεσ ϋωσ κροκϊλεσ) ςτην ζώνη τοποθϋτηςησ του
ϋργου προςταςύασ.
3) Σοποθϋτηςη των προκαταςκευαςμϋνων κυλύνδρων απϐ Γεωϑφαςμα ςτην
προςδιοριςμϋνη απϐ την μελϋτη, θϋςη &Πλόρωςη του κυλύνδρου με ειδικϐ ςκυρϐδεμα
4) Σοποθϋτηςη τεχνητού αναβαθμού και Εμπλουτιςμόσ τησ παραλύασ και του
παρϊκτιου πυθμϋνα με ϊμμο ςε ϐλη την ζώνη τοποθϋτηςησ του ϋργου προςταςύασ.
ϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 1ατου ϊρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Νϋα
Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα
Καλλικρϊτησ), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 9 του ϊρθρου 8 του Ν. 4071/2012, και το Ν.
4555/2018 ϊρθρο 179,οι Περιφϋρειεσ μποροϑν να ςυνϊπτουν Προγραμματικϋσ υμβϊςεισγια
τη μελϋτη και εκτϋλεςη ϋργων και προγραμμϊτων ανϊπτυξησ μιασ περιοχόσ καθώσ και για
την παροχό υπηρεςιών κϊθε εύδουσ.
Δεδομϋνου ϐτι το ςυγκεκριμϋνο ϋργο εύναι δημοτικϐ, και ο Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ δε
διαθϋτει το απαιτοϑμενο επιςτημονικϐ προςωπικϐ για την υλοπούηςό του, η Περιφϋρεια
εξαςφϊλιςε τη χρηματοδϐτηςη για την καταςκευό του ϋργου, και διαθϋτει την απαιτοϑμενη
τεχνογνωςύα και εμπειρύα για την καταςκευό του, τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη προβαύνουν, κατϊ
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τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 100 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την
παρ. 9 του ϊρθρου 8 του Ν. 4071/2012και το Ν. 4555/2018 ϊρθρο 179, ςτη ςϑναψη τησ
παροϑςασ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ, με την οπούα προςδιορύζουν το γενικϐ πλαύςιο και
τουσ ειδικοϑσ ϐρουσ για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικεύμενο τησ παροϑςασ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ αποτελεύ η μεταβύβας η τησ
αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ του ϋργου «Τλοπούηςη ϋργων για την Διαχεύριςη τησ
Παρϊκτιασ

Ζώνησ

ςε

Παραθαλϊςςιεσ

πόλεισ

–

Παραλύα

Καλαμακύου

Δυτικόσ

Αχαΐασ»,(«Έργο») απϐ τον Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ.
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Έργου και για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ
ςϑμβαςησ, ο Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ αναθϋτει ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ να εκτελϋςει
τισ παρακϊτω ενϋργειεσ (ενδεικτικά) 3:
1)

Διενϋργεια διαδικαςιών ανϊθεςησ και επιλογόσ αναδϐχου ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα
Δημοςύων υμβϊςεων.

2)

Τπογραφό τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ με τον ανϊδοχο.

3)

ϑνταξη και υποβολό Σεχνικών Δελτύωνγια την ενημϋρωςη του Προγρϊμματοσ Δημοςύων
Επενδϑςεων τησ Περιφϋρειασ.

4)

Διαχεύριςη και παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ του Έργου.

5)

Παραλαβό του Έργου ςτο ςϑνολϐ του (ϋωσ και την οριςτικό παραλαβό).

6)

Παρϊδοςη του ϋργου ςτον Κϑριο του Έργου με πλόρη τεχνικό τεκμηρύωςη.
Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ, δια των αρμοδύων οργϊνων, τησ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ Π.Ε. ΑΦΑΪΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Π.Δ.Ε. θα αςκεύ ϐλα τα
καθόκοντα τησ Προώςτϊμενησ Αρχόσ και του ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ Π.Ε. ΑΦΑΪΑ θα αςκεύ ϐλα τα καθόκοντα τησ Διευθϑνουςασ
Τπηρεςύασ, ϐπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη νομοθεςύα περύ Δημοςύων Έργων, το Ν.
3852/2010, το Ν. 4071/2012, Ν4412/16 το Π.Δ. 132/10, ϐπωσ ϋχουν τρ οποποιηθεύ και
ιςχϑουν ςόμερα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι ςυμβαλλϐμενοι φορεύσ αναλαμβϊνουν τισ παρακϊτω υποχρεώςεισ και δικαιώματα:
3
Όζερ από ηιρ ενέπγειερ κπίνονηαι απαπαίηηηερ
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2.1. Ο Δόμοσ Δυτικόσ Αχαΐασ αναλαμβϊνει:


Να διευκολϑνει με κϊθε τρϐπο το επιςτημονικϐ προςωπικϐ που θα απαςχοληθεύ για
την υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ςτη ςυγκϋντρωςη των
απαραύτητων ςτοιχεύων και πληροφοριών,



Να παρϋχει ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ τισ αναγκαύεσ πληροφορύεσ, για την
υλοπούηςη του ϋργου τησ πρϊξησ του θϋματοσ και τισ ϐποιεσ μελϋτεσ εύναι
απαραύτητεσ.



Να εξαςφαλύςει ϐλεσ τισ απαραύτητεσ αδειοδοτόςεισ.



Να ςυντϊξει και θεωρόςει τα τεϑχη δημοπρϊτηςησ



Να παραδώςει ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ πλόρωσ εγκεκριμϋνεσ και
αδειοδοτόμενεσ προμελϋτεσ και μελϋτεσ εφαρμογόσ και ϐλα τα ςτοιχεύα που αφοροϑν
το ϋργο: «Τλοπούηςη ϋργων για την Διαχεύριςη τησ Παρϊκτιασ Ζώνησ ςε
Παραθαλϊςςιεσ πόλεισ – Παραλύα Καλαμακύου Δυτικόσ Αχαΐασ»,



Να ορύςει τον εκπρϐςωπϐ του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ ϑμβαςησ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ.



Να παρϋχει ϋγκαιρα ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ την αναγκαύα πληροφϐρηςη
ςχετικϊ με οργανωτικϋσ ό διοικητικϋσ αλλαγϋσ που επηρεϊζουν την υλοπούηςη του
Έργου.



Να διαςφαλύςει τη διαθεςιμϐτητα ςτελεχών του εϊν κριθεύ απαραύτητο και να
διαθϋςει ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ προςωπικϐ για την υλοπούηςη του Έργου,
κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 10 τησ παροϑςασ.



Να διαςφαλύςει τη ςυντόρηςη του Έργου μετϊ την ολοκλόρωςό του, εύτε
αναλαμβϊνοντασ ο ύδιοσ τη ςυντόρηςό του ό αναθϋτοντασ αυτόν ςε τρύτο φορϋα.



Να ςυνεργϊζεται με την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ για την ενημϋρωςη του κοινοϑ
και την προβολό του Έργου.

2.2Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ αναλαμβϊνει:


Να ενεργεύ ωσ Δικαιοϑχοσ για την υλοπούηςη του Έργου, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται
ςτο ςυνημμϋνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ
ςϑμβαςησ.
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Να απαςχολεύ και να διαθϋτει επιςτημονικϐ προςωπικϐ με τα απαραύτητα και
ανϊλογα προςϐντα, προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η αρτιϐτητα υλοπούηςησ του
Έργου.



Να κοινοποιεύ ςτον Κϑριο του Έργου τισ αναφορϋσ προϐδου για την εξϋλιξη του
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου του Έργου.



Να ορύςει τον εκπρϐςωπϐ του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ ϑμβαςησ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ.



Να ςυνεργαςτεύ με τον Κϑριο του Έργου για τη ςϑνταξη του Σεχνικοϑ Δελτύου Έργου
και την υποβολό του και να προβαύνει ςτισ απαιτοϑμενεσ τροποποιόςεισ του Σεχνικοϑ
Δελτύου Έργου και ςτη ςϑνταξη των Σεχνικών Δελτύων Τποϋργων ϐπου απαιτεύται.



Να τηρεύ ωσ Δικαιοϑχοσ τουσ ϐρουσ χρηματοδϐτηςησ.



Να διενεργεύ τουσ διαγωνιςμοϑσ, την αξιολϐγηςη των προςφορών και την υπογραφό
των ςχετικών ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τη ςχετικό νομοθεςύα και το κανονιςτικϐ
πλαύςιο λειτουργύασ του.



Να ελϋγχει ποιοτικϊ και ποςοτικϊ τα παραδοτϋα και να τα παραλαμβϊνει βϊςει των
ςχετικών ςυμβϊςεων.



Να εξαςφαλύςει τη χρηματοδϐτηςη του Έργου μϋςω του προγρϊμματοσ LIFE-IP
AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 και για την απρϐςκοπτη κατανομό των
πιςτώςεων.



Να παρακολουθεύ τισ χρηματοροϋσ του Έργου.



Να μεριμνϊ για την ενημϋρωςη του κοινοϑ και την προβολό του Έργου, ςε
ςυνεργαςύα με τον Κϑριο του Έργου.

Για την απρϐςκοπτη υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, η Περιφϋρεια
Δυτικόσ Ελλϊδοσ - τεχνικϊ επαρκόσ δικαιοϑχοσ ϋχει καταγρϊψει ϐλεσ τισ υφιςτϊμενεσ
μελϋτεσ και αδειοδοτόςεισ, οι οπούεσ περιλαμβϊνονται ςτον Πύνακα 1 του Παραρτόματοσ ΙΙ,
το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ. Οι εκκρεμεύσ ενϋργειεσ για την
ωρύμανςη του Έργου αναφϋρονται ςτον Πύνακα 2 του Παραρτόματοσ ΙΙ, ϐπου τα
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ςυμβαλλϐμενα μϋρη ορύζουν ποιοσ εκ των δϑο θα εύναι υπεϑθυνοσ για την πραγματοπούηςη ό
ολοκλόρωςό τουσ4.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ για την εκτϋλεςη του Έργου τησ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 280.000,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α., και θα
καλυφθεύ εξολοκλόρου απϐ το πρϐγραμμα LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 με
μϋριμνα τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ, απϐ πϐρουσ του ϋργου και κατϐπιν των προβλεπϐμενων
επιχορηγόςεων απϐ τον ςυντονιςτό εταύρο του ϋργου.
Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ δεν μπορεύ να αναλϊβει ςυμβατικϋσ δεςμεϑςεισ ϋναντι
τρύτων, που υπερβαύνουν το παραπϊνω ποςϐ, χωρύσ προηγοϑμενη εγκριτικό απϐφαςη απϐ
το αρμϐδιο Τπουργεύο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ
Η διϊρκεια τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ αρχύζει απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και
λόγει με την ολοκλόρωςη του «Έργου» απϐ την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ και την παρϊδοςη
του «Έργου» ςτον Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ.
H διϊρκεια υλοπούηςησ και το χρονοδιϊγραμμα «Έργου» καθορύζεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι και
οποιεςδόποτε τροποποιόςεισ που υπερβαύνουν τουσ 22 μόνεσ γύνονται μετϊ απϐ ςϑμφωνη
γνώμη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ.
Η διϊρκεια τησ παροϑςησ ςϑμβαςησ αρχύζει απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και ορύζεται
ςε εύκοςι δυο (22) μόνεσ

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην
παρ. 2α του ϊρθρου 100 του ν. 3852/2010 ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, και το Ν.
4555/2018

ϊρθρο

179,

ςυςτόνεται

ϐργανο

με

την

επωνυμύα

«Κοινό

Επιτροπό

Παρακολοϑθηςησ», με ϋδρα την Πϊτρα.
4
Η παπάγπαθορ αςηή και ηο Παπάπηημα ΙΙ ηίθενηαι ζε όζερ πεπιπηώζειρ εκ ηος ανηικειμένος ηηρ
ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ κπίνεηαι αναγκαίο.
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Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ αποτελεύται απϐ :
•

ϋναν (1) εκπρϐςωπο τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδοσ ο οπούοσ ορύζεται Πρϐεδροσ

τησ Επιτροπόσ με τον αναπληρωτό του


ϋναν (1) εκπρϐςωπο του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασμε τον αναπληρωτό του

•

ϋνα (1) μϋλοσ απϐ την Διεϑθυνςη Σεχνικών Έργων τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ

ΑχαϏασ, τον προώςτϊμενο τησ Διεϑθυνςησ, με αναπληρωτό τον προώςτϊμενο του τμόματοσ
υγκοινωνιακών Έργων τησ ύδιασ Διεϑθυνςησ.
Σο αργϐτερο εντϐσ 15 ημερών απϐ την υπογραφό τησ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ, οι
ςυμβαλλϐμενοι φορεύσ, ορύζουν τα μϋλη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ.
Αντικεύμενο

τησ

Κοινόσ

Επιτροπόσ

Παρακολοϑθηςησ

εύναι

ο

ςυντονιςμϐσ

και

η

παρακολοϑθηςη ϐλων των εργαςιών που απαιτοϑνται για την εκτϋλεςη τησ παροϑςασ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ και ειδικϐτερα η τόρηςη των ϐρων τησ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ, η διαπύςτωςη τησ ολοκλόρωςησ των εκατϋρωθεν υποχρεώςεων, η ειςόγηςη προσ
τα αρμϐδια ϐργανα των ςυμβαλλομϋνων μερών κϊθε αναγκαύου μϋτρου και ενϋργειασ για
την υλοπούηςη τησ παροϑςασ, η πϋραν του εξαμόνου παρϊταςη του χρονοδιαγρϊμματοσ και
η επύλυςη κϊθε διαφορϊσ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που προκϑπτει ςχετικϊ με την
ερμηνεύα των ϐρων τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και τον τρϐπο εφαρμογόσ τησ.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυγκαλεύτε απϐ τον Πρϐεδρϐ τησ. την πρϐςκληςη
αναγρϊφονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ, ενώ ειδοποιοϑνται τα μϋλη τησ εγκαύρωσ
εγγρϊφωσ. την ημερόςια διϊταξη αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ και ειςϊγονται προσ ςυζότηςη και
τα θϋματα που θα ζητόςει εγγρϊφωσ ϋςτω και ϋνα απϐ τα μϋλη τησ. Φρϋη γραμματϋα εκτελεύ μϋλοσ
τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ που θα εκλεγεύ ςτην πρώτη τησ ςυνεδρύαςη.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ εύναι δυνατϐ να πλαιςιώνεται και απϐ ειδικϐ
προςωπικϐ που ϋχει γνώςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, ϐταν και εφϐςον ζητηθεύ απϐ
κϊποιο απϐ τα μϋλη τησ. Σο ειδικϐ αυτϐ προςωπικϐ δϑναται να αποτελεύ την «Σεχνικό
Επιτροπό», η οπούα, μετϊ απϐ αύτημα τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ, γνωμοδοτεύ
και εκφϋρει ϊποψη επύ των ειδικών επιςτημονικών θεμϊτων πο υ ςχετύζονται με την
υλοπούηςη του Έργου, αλλϊ δεν ϋχει δικαύωμα ψόφου. Οι ςχετικϋσ γνωμοδοτόςεισ,
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ειςηγόςεισ ό απϐψεισ τησ Σεχνικόσ Επιτροπόσ δεν εύναι δεςμευτικϋσ για την Κοινό Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυνϋρχεται τακτικϊ κϊθε ϋξι μόνεσ και ϋκτακτα ϐταν το
ζητόςει εγγρϊφωσ ϋνα απϐ τα μϋλη τησ. Κϊθε μϋλοσ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ
μπορεύ, κατϊ την κρύςη του, να καλεύ ςτισ ςυνεδριϊςεισ υπηρεςιακϊ ςτελϋχη του φορϋα απϐ
τον οπούο ϋχει οριςθεύ και τα οπούα εύναι εμπλεκϐμενα ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ
ςϑμβαςησ. Σα πρακτικϊ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ κοινοποιοϑνται ςε ϐλα τα
μϋλη αφοϑ υπογραφοϑν .
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυνεδριϊζει ϋγκυρα ϐταν εύναι παρϐντα ϐλα τα μϋλη τησ.
Οι αποφϊςεισ τησ πρϋπει να εύναι αιτιολογημϋνεσ, λαμβϊνονται δε κατϊ πλειοψηφύα των
παρϐντων μελών και δεςμεϑουν ϐλουσ τουσ ςυμβαλλϐμενουσ φορεύσ.
Οι λοιπϋσ λεπτομϋρειεσ που ενδεχομϋνωσ απαιτηθοϑν για τη λειτουργύα τησ Κοινόσ
Επιτροπόσ, θα καθοριςθοϑν με αποφϊςεισ τησ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ – ΤΝΕΠΕΙΕ
Η παρϊβαςη οποιουδόποτε απϐ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, οι οπούοι θεωροϑνται
ϐλοι ουςιώδεισ ό η παρϊβαςη των διατϊξεων του νϐμου και τησ καλόσ πύςτησ απϐ
οποιοδόποτε απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη παρϋχει ςτο ϊλλο μϋροσ το δικαύωμα να
καταγγεύλει τη ςϑμβαςη και να αξιώςει κϊθε θετικό ό αποθετικό ζημύα του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ7
Η

Περιφϋρεια

Δυτικόσ

Ελλϊδοσ

ευθϑνεται

καθ’

ϐλη

τη

διϊρκεια

τησ

παροϑςασ

προγραμματικόσ ςϑμβαςησ για την καλό εκτϋλεςη των καθηκϐντων του ϋναντι του Δόμου
Δυτικόσ ΑχαϏασ, ο οπούοσ ευθϑνεται εξ ολοκλόρου ϋναντι των τρύτων.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ
Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ εκπροςωπεύ δικαςτικώσ και εξωδύκωσ τον Δόμο Δυτικόσ
ΑχαϏασ ϋναντι των τρύτων κατϊ την ενϊςκηςη των καθηκϐντων του ϋωσ τη λόξη τησ
μεταβύβαςησ τησ αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ
Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που αφορϊ ςτην εκτϋλεςη και ερμηνεύα
των ϐρων τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και που δεν θα επιλϑεται απϐ την Κοινό Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, δϑναται να επιλϑεται απϐ τα αρμϐδια
Δικαςτόρια τησ Πϊτρασ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΣΑΥΟΡΑ – ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

5

Προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η εκτϋλεςη του Έργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι δυνατό η
απαςχϐληςη προςωπικοϑ του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ
αποκλειςτικϊ για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου Έργου. Σο προςωπικϐ αυτϐ ορύζεται με
απϐφαςη του αρμοδύου οργϊνου του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ
διατϊξεισ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1

Τποκατϊςταςη.

Απαγορεϑεται

ρητώσ

ςτην

Περιφϋρεια

Δυτικόσ

Ελλϊδοση

υποκατϊςταςό τησ απϐ τρύτο για την υλοπούηςη του Έργου. Αν χωρϋςει υποκατϊςταςη, τϐτε
ηΠεριφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσευθϑνεται για κϊθε πταύςμα του τρύτου ϋναντι του Δόμου
Δυτικόσ ΑχαϏασ, ενώ ςυγχρϐνωσ λϑεται η παροϑςα απϐ υπαιτιϐτητα τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Ελλϊδασ.
11.2 Πνευματικϊ δικαιώματα. Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα
ςυνταχθοϑν απϐ το Υορϋα Τλοπούηςησ (και τουσ προςτεθϋντεσ και αντιςυμβαλλομϋνουσ
του) ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ ϑμβαςησ και των ςυμβϊςεων που θα υπογρϊψει
η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Έργου θα ανόκουν ςτην
ιδιοκτηςύα του Δόμου Δυτικόσ ΑχαϏασ, ο οπούοσ ϋχει το δικαύωμα να τα επαναχρηςιμοποιόςει
ελεϑθερα, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια
ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ και θα παραδοθοϑν ςτον Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ κατϊ το χρϐνο
παρϊδοςησ του Έργου ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο λόξη ό λϑςη τησ  ϑμβαςησ.

5
Για ηην πεπίπηυζη πος είναι εθικηή η μεηαθοπά.
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Σα ςχετικϊ πνευματικϊ και ςυγγενικϊ δικαιώματα ρητώσ εκχωροϑνται ςτον Δόμο Δυτικόσ
ΑχαϏασ χωρύσ την καταβολό αμοιβόσ.
11.3 Εμπιςτευτικότητα. Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη
ό λϑςη αυτόσ, η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ(και οι προςτεθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την
υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του
ελληνικοϑ και διεθνοϑσ τϑπου, χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Δόμου
Δυτικόσ ΑχαϏασ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του
κατϊ την υλοπούηςη του Έργου και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Οποιαδόποτε τροποπούηςη ό παρϊταςη τησ παροϑςασ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ γύνεται
μϐνον εγγρϊφωσ με κοινό ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων μερών.
Η μη ϊςκηςη δικαιωμϊτων ό η παρϊλειψη υποχρεώςεων απϐ οποιοδόποτε ςυμβαλλϐμενο
μϋροσ ό η ανοχό καταςτϊςεων αντύθετων προσ την προγραμματικό ςϑμβαςη, καθώσ και η
καθυςτϋρηςη ςτη λόψη μϋτρων που προβλϋπει η ςϑμβαςη αυτό απϐ οποιοδόποτε
ςυμβαλλϐμενο μϋροσ, δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ παραύτηςη των ςυμβαλλομϋνων μερών απϐ
δικαύωμα ό απαλλαγό απϐ υποχρεώςεισ τουσ ό αναγνώριςη δικαιωμϊτων ςτα ςυμβαλλϐμενα
μϋρη, που δεν αναγνωρύζονται απϐ αυτό την προγραμματικό ςϑμβαςη.
Αυτϊ ςυμφώνηςαν, ςυνομολϐγηςαν και ςυναποδϋχθηκαν τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη, ςε
απϐδειξη των οπούων ςυντϊχθηκε η παροϑςα και υπογρϊφεται ςε τρύα πρωτότυπα, ϋλαβε ο
δε Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασαπϐ ϋνα και η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ απϐ δϑο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ

ΓΙΑ ΣΟΝ
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
1. Σύτλοσ Έργου: «Τλοπούηςη ϋργων για την Διαχεύριςη τησ Παρϊκτιασ Ζώνησ ςε
Παραθαλϊςςιεσ πόλεισ – Παραλύα Καλαμακύου Δυτικόσ Αχαΐασ»,
2. Υορϋασ πρόταςησ: Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ
3. Δικαιούχοσ (Υορϋασ Τλοπούηςησ): Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ Π.Ε. ΑΦΑΪΑ
4. Υορϋασ Λειτουργύασ/ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ :Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ
5. Υυςικό αντικεύμενο τησ Έργου6:
Σο «Έργο» αφορϊ την «Τλοπούηςη ϋργων για την Διαχεύριςη τησ Παρϊκτιασ Ζώνησ ςε
Παραθαλϊςςιεσ πόλεισ – Παραλύα Καλαμακύου Δυτικόσ Αχαΐασ»,
Η Παραλύα Καλαμακύου εύναι ϋνασ παραλιακϐσ Οικιςμϐσ ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτην παραπϊνω
εικϐνα που εντοπύζεται ςτο Δόμο Δυτικόσ ΑχαϏασ. Σα προβλόματα απϐ τη διϊβρωςη των
ακτών ςτην ευρϑτερη περιοχό ϋχουν ξεκινόςει εδώ και δϑο περύπου δεκαετύεσ που ϊρχιςαν και
οι παρεμβϊςεισ ςτην ζώνη του Αιγιαλοϑ (καταςκευό αλιευτικοϑ καταφυγύου ςτισ Αλυκϋσ,
ϋξαλλοι πρϐβολοι ςε διϊφορα ςημεύα επύ τησ ακτόσ κα).
υνοπτικϊ οι βαςικϋσ αιτύεσ τησ διϊβρωςησ εύναι:


Ο κακϐσ ςχεδιαςμϐσ και οι αςτοχύεσ των παρϊκτιων καταςκευών, οι οπούοι οδηγοϑν ςε
ποικιλύα φαινομϋνων ϐπωσ διϊθλαςη -Ανϊκλαςη κυματιςμών (π.χ. κατακϐρυφα τοιχύα δύπλα
ςτην παραλύα) διακοπόςτερεοµεταφορϊσ (π.χ. αλιευτικϊ καταφϑγια – λιμϊνια ςτην
ευρϑτερη περιοχό, κακοςχεδιαςμϋνοι ϋξαλλοι θαλϊςςιοι πρϐβολοι)



Οι ςυνεχεύσ απολόψεισ υλικών απϐ τουσ ποταμοϑσ και τουσ χεύμαρρουσ



Σο κυματικϐ κλύμα και οι απϐτομεσ κλύςεισ του θαλϊςςιου πυθμϋνα, κατϊ θϋςεισ.

όμερα, η διϊβρωςη των ακτών ςυνεχύζεται αμεύωτη με αποτϋλεςμα να απειλοϑνται ό να ϋχουν όδη
καταςτραφεύ δημϐςια κτόματα, παραλιακού δρϐμοι κ.α.
Δεδομϋνου ϐτι το φαινϐμενο τησ διϊβρωςησ ςτην θϋςη ενδιαφϋροντοσ αλλϊ και ςτην ευρϑτερη
περιοχό προχωρϊ με ςυνεχώσ αυξανϐμενουσ ρυθμοϑσ οδόγηςε τον Δόμο τησ Δυτικόσ ΑχαϏασ να βρει
τεχνικϋσ Μεθϐδουσ αντιμετώπιςησ του φαινομϋνου οι οπούοι ϐμωσ παρϊλληλα (i) δεν θα θύξουν την
φυςιογνωμύα (ii) δεν θα θύξουν τον τουριςτικϐ χαρακτόρα τησ περιοχόσ, (iii) η καταςκευό και η
λειτουργύα τουσ θα ϋχουν χαρακτηριςτικϊ φιλικϊ προσ το Περιβϊλλον (iv) θα διατηρηθεύ η
προςβαςιμϐτητα ςτην ακτό. τα πλαύςια αυτϊ εκπονόθηκε μελϋτη με τύτλο «Μελϋτη Προςταςύασ
Ακτόσ Καλαμακύου Δυτικόσ ΑχαϏασ». Με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ ανωτϋρω μελϋτησ προτεύνεται η
υλοπούηςη του κϊτωθι ϋργου.
Σο εύδοσ του ϋργου εύναι ϋνασ ςυνδυαςμϐσ καταςκευόσ ϑφαλων προβϐλων και τεχνητόσ
6
Σςνηάζζεηαι ανηλώνηαρ ζηοισεία από ηην ηεσνική έκθεζη και ηεσνική πεπιγπαθή ηηρ μελέηηρ. Πεπιλαμβάνει
οπυζδήποηε ηοςρ βαζικούρ δείκηερ εκποών

ΤοέργοζσγτρημαηοδοηείηαιαπόηοΠράζινοΤαμείο/With
the contribution of the Green Fund

19
Σελίδα 25 από 30

ΑΔΑ: 9ΓΕΑ7Λ6-ΔΟ6

Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Πρόγραμμα LIFE
ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
With the contribution of the LIFE Programme of the
European Union

Αναπλόρωςησ (εμπλουτιςμοϑ) τησ περιοχόσ του ϋργου. τϐχοσ του ϋργου Προςταςύασ και
Ανϊπλαςησ ακτόσ εύναι αφενϐσ να μειωθεύ ο ρυθμϐσ τησ διϊβρωςησ τησ ακτόσ και αφετϋρου να
δημιουργηθεύ δια του περιοδικοϑ τεχνητοϑ εμπλουτιςμοϑ ικανό ζώνη παραλύασ ώςτε να δϑναται να
φιλοξενεύ τουσ λουϐμενουσ κατϊ την διϊρκεια τησ θερινόσ περιϐδου.
Πιο ςυγκεκριμϋνα προβλϋπεται η εξόσ διϊταξη προτεινϐμενων ϋργων:





Ένα ςϑςτημα 4 Σεχνητών ϑφαλων προβϐλων μόκουσ 50 μϋτρων με μόκοσ διακϋνου μεταξϑ
των καταςκευών περύπου 28,0μ (30,0μ.απϐ κεντρικό γραμμό ςε κεντρικό γραμμό).
Ειςαγωγό ϑφαλου αναβαθμοϑ που θα καταςκευαςθεύ ςϑμφωνα με το ςχετικϐ ςχϋδιο,
ςεβϊθοσπερύπου1,50μ. με ανώτατη ςτϊθμη ςτϋψησ ςτα -0,70μ. και διαμϐρφωςη νϋου
τεχνητοϑ παραλιακοϑ μετώπου με δϊνειο ύζημα
Καθαιρϋςεισ των επικύνδυνων για την Δημϐςια αςφϊλεια παλαιών καταςκευών
(τςιμεντϋνιοι αγωγού ομβρύων, μεταλλικϋσ καταςκευϋσ, ογκϐλιθοι κα) που βρύςκονται ςτην
ζώνη ανϊπτυξησ του ϋργου

6. τοιχεύα χωροθϋτηςησ τησ Πρϊξησ:
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ – Νομϐσ ΑχαϏασ – Δόμοσ Δυτικόσ ΑχαϏασ .
7. Προώπολογιςμόσ:
Προϒπολογιςμϐσ Έργου

280.000,00 €

8. Διϊρκεια υλοπούηςησ:

Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ - Τεύχη Δημοπράτηςησ
Προκήρυξη Έργου
Ανάθεςη Έργου (Διαδικαςία Ελέγχου Δικαιολογητικών,
Υπογραφή Σύμβαςησ)
Έναρξη Καταςκευήσ (Παραγγελία Υλικών, Τοποθέτηςη
πιλοτικού Συςτήματοσ ύφαλων Προβόλων & Τεχνητόσ
Εμπλουτιςμόσ)
Ολοκλήρωςη καταςκευήσ

Παραδοτϋ
α/Ορόςημ
α

Ημερομηνύα

Μόνασ

12/2020
2/2021

Μ24
Μ26

10/2021

M34

C2.D1
C2.M1

7/2022

Μ43

C2.M4

10/2022

Μ46

Πρϊξη - Έργο

22 ΜΗΝΕ

ύνολο Έργου

22 ΜΗΝΕ

A3.M2
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ7
ΠΙΝΑΚΑ 1 :ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΞΗ8
Έγγραφο / Απόφαςη
Αύτημα ςϑμφωνησ γνώμησ για την
υπογραφό Προγραμματικόσ ϑμβαςησ προσ
Π.Δ.Ε.
ϑναψη Προγραμματικόσ ϑμβαςησ
Έγκριςη Όρων Προγραμματικόσ ϑμβαςησ,
κ.λ.π

Υορϋασ ϋγκριςησ ό
αδειοδότηςησ
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ

Αριθμόσ πρωτ./
ημερομηνύα

Π.Δ.Ε
ΟικονομικόΕπιτροπό τησ Π.Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ
(ΜΕΛΕΣΕ, ΕΓΚΡΙΕΙ, ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ Κ.Λ.Π.)
Ενϋργεια

Εγκρύςεισ, αδειοδοτόςεισ

Τπεύθυνοσ φορϋασ
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ
Τπηρεςύα Έκδοςησ
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ

Έλεγχοσ –Θεώρηςη –‘Έγκριςη
Μελετών Εφαρμογόσ

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ

Έγκριςη ό Απαλλαγό
Περιβαλλοντικών Όρων

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ

ϑνταξη Σευχών Διαγωνιςμών

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ

Περιφϋρεια Δυτικόσ
Ελλϊδασ
Τπηρεςύα Έκδοςησ

7
Το πεπιεσόμενο ηυν πινάκυν είναι ενδεικηικό.

8
Σηον Πίνακα καηαγπάθονηαι όλα ηα έγγπαθα και αποθάζειρ πος αθοπούν ζηο Έπγο και έσοςν εκδοθεί, πσ
ηίηλοι ιδιοκηηζίερ εγκπιηικέρ αποθάζειρ μελεηών, πεπιβαλλονηικοί όποι, γνυμοδοηήζειρ κλπ. Σε πεπίπηυζη ςποέπγυν
πέπαν ηος ενόρ οι Πίνακερ 1 & 2 ζςμπληπώνονηαι για κάθε ςποέπγο.
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Έγκριςη Σευχών Διαγωνιςμών
Τλοπούηςη ϋργου

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΪΑ
Π.Δ.Ε / Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
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ΑΔΑ: 9ΓΕΑ7Λ6-ΔΟ6
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 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 Θλεκτρονικισ 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.: 116829/2757/07-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του

Διμου Δυτικισ Αχαΐασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Τλοποίθςθ ζργων για τθν Διαχείριςθ τθσ
Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε Παρακαλάςςιεσ πόλεισ – Παραλία Καλαμακίου Δυτικισ Αχαΐασ» ςε μικοσ
περίπου 120 μ., προχπολογιςμόσ: 280.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα LIFE / “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικόσ LIFE17 IPC/GR/000006) / Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων: ΑΕ 075/2, κ.ε.: 2019Ε07520000, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ
τθσ παροφςασ.

2.

α) Ορίηει ωσ εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (φορζασ Τλοποίθςθσ) ςτθν Κοινι

Επιτροπι παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ φμβαςθσ, τον Περιφερειακό
φμβουλο Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο, ωσ Πρόεδρο με αναπλθρωτι του τον
Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλο Παναγιϊτθ, όπωσ περιγράφεται ςτο
άρκρο 5 αυτισ.
β) Ορίηει ωσ μζλοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ
φμβαςθσ, τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. με αναπλθρωτι του
τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε., όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 5 αυτισ.
3.

Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ

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

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι.
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