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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 18 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 119165/742

Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ και Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 552/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 119137/2571/10-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. /Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ και
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 552/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με επιςτθμονικό/θ
ςυνεργάτθ/ιδα κατόπιν δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του ζργου “Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι ςτθν Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP
AdaptInGR” που ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Κωδικόσ
Ζργου: LIFE17 IPC/GR/000006)», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΡΓΟ47Λ6-5ΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν 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.
τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ 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 Λωάννθσ - 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

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα 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 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 552/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 16ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με επιςτθμονικό/θ ςυνεργάτθ/ιδα κατόπιν δθμοςίευςθσ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “Ενιςχφοντασ τθν
εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα – Boosting the
implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR” που ςυγχρθματοδοτείται από
το Πρόγραμμα LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Κωδικόσ Ζργου: LIFE17 IPC/GR/000006)».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 119137/2571/10-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. /Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ και
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν παρ. 8 του άρκρ. 103 του υντάγματοσ ςφμφωνα με τθν οποία απαγορεφεται θ με νόμο μονιμοποίθςθ ι
μετατροπι των ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι ςυμβάςεων ζργου ςε αορίςτου χρόνου.
2. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α’/08-10-1997) «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν.
2190/1994 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-07-2004), «Ρυκμίςεισ για τουσ εργαηομζνουσ με ςυμβάςεισ
οριςμζνου χρόνου ςτο δθμόςιο τομζα», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
5. Σισ διατάξεισ του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και
ιςχφουν.
6. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των Κυβερνθτικϊν, Διοικθτικϊν και Αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
7. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ «υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου» (ΦΕΚ
4309/τ.Βϋ/30.12.2016), όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τθν «υπ’ αρικ.165633/08.08.2017 Απόφαςθ του
υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου» (ΦΕΚ 2953/τ.Βϋ/29.08.2017).
8. Σθν υπ’ αρικ. ΔΛΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςφμφωνα με τθν οποία δεν
απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΠΤ 33/2006, όπωσ ιςχφει, για προςωπικό που προςλαμβάνεται ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων του ΕΠΑ, του ΕΟΧ ι ςτο πλαίςιο άλλων διεκνϊν προγραμμάτων με ςυμβάςεισ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι με ωριαία απαςχόλθςθ κακϊσ και με ςυμβάςεισ μίςκωςθσ Ζργου
ςυμπεριλαμβανόμενων των παρατάςεων και ανανεϊςεων των ανωτζρω ςυμβάςεων.
9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 87 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Λουνίου
2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν
αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ
15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ
διατάξεισ».
10.Σισ διατάξεισ του άρκρου 30 του Ν.4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 265/τ.Αϋ/23-12-2014) «Για τθ διαχείριςθ,
τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β)
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Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν.
11.Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των Κυβερνθτικϊν, Διοικθτικϊν και Αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
12.Σθν υπ’ αρικ 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).»
13.Σθν υπ’ αρικ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01.09.2020 (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
14.Σθν υπ’ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/05.10.2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
15.Σον Κανονιςμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2013
ςχετικά με τθ κζςπιςθ Προγράμματοσ για το Περιβάλλον και τθ Δράςθ για το Κλίμα (LIFE).
16.Σθν υπ’ αρικ. 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) και υλοποίθςθσ προβλεπόμενων
δράςεων».
17.Σθν με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧ/257577/5446/07-10-2020 Απόφαςθ του περιφερειάρχθ Δυτικισ. Ελλάδασ με
κζμα τθν 1θ Σροποποίθςθσ τθσ ομάδασ ζργου υλοποίθςθσ του ολοκλθρωμζνου ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17
IPC/GR/000006 (ΑΔΑ: Ψ4ΓΘ7Λ6-ΨΛ0).
18.Σθν υπ’ αρικ. 186/22-12-2020 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1ΦΨΤΗ) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου.
19.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)
20.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.
21.Σo από 01/02/2021 email του υπεφκυνου ζργου (ΤΠΕΝ) αναφορικά με τθ ςυνζχεια των δράςεων του ζργου με
το υπάρχον τεχνικό δελτίο (αρ. πρωτ. εις. ΠΔΕ/ΔΠΧ/27102/516/2-2-2021) και το από 15-10-2020 αίτθμα
τροποποίθςθσ του LIFE-IP AdaptInGR από το ΤΠΕΝ προσ τον EASME.
22.Σθν με αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/45390/2955/24-02-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ
02.01.071.9919.01.1300 ποςοφ 10.840,00€ ζτουσ 2021 «Α/Α 1089, (ΑΔΑ: 620Ν7Λ6-Κ6Α)»
23.Σθν με αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/48296/3099/22-02-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ
κόςτουσ πρόςλθψθσ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτα πλαίςια το ζργου LIFE-IP
AdaptInGR για τα ζτθ 2021 - 2026.
24.Σο με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/80766/418/30-03-2021 ζγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ,
Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων & Χωροταξίασ με το οποίο διαβιβάηονται ςτοιχεία ςτα πλαίςια του ζργου LIFE-IP
AdaptInGR.
25.Σθν από 09-09-2020 φμβαςθ Μίςκωςθσ ζργου (ΑΔΑ: Ψ8ΕΝ7Λ6-ΣΟ) θ οποία ολοκλθρϊκθκε 31/12/2020
χωρίσ να παρατακεί.
26.Σο γεγονόσ ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτο πλαίςιο του ζργου από το υπό πρόςλθψθ προςωπικό, δεν
καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ ι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
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27.Σισ υποχρεϊςεισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που απορρζουν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ανωτζρω
ζργου.
Ε ι ς θ γ ο φ μ α ς τ ε
Σθν ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με ζναν/μια (1) επιςτθμονικό/θ ςυνεργάτθ/ιδα ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του ζργου “Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν
Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR”, κατόπιν
δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Αντικείμενο του ζργου:
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο εγκεκριμζνο πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGRLIFE17
IPC/GR/000006 "Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα”,
το οποίο ζχει ωσ ςυντονιςτι το ΤΠΕΝ. Επιγραμματικά αναφζρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ζνα τρατθγικό
ζργο - Καταλφτθσ για τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι. το ζργο
προβλζπονται δράςεισ παρακολοφκθςθσ & αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των Περιφερειακϊν χεδίων για τθν
Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΠεΠΚΑ) και υλοποίθςθ πιλοτικϊν δράςεων (μία ςε κάκε Περιφερειακι
Ενότθτα), οι οποίεσ κα λάβουν υπόψθ δυςμενι κλιματολογικά ςενάρια και δεδομζνα ςε διάφορουσ τομείσ
τρωτότθτασ και κα λειτουργιςουν ωσ «καλά παραδείγματα» ςτο ςχεδιαςμό κατάλλθλων πολιτικϊν για τθν
προςαρμογι ςτθ κλιματικι αλλαγι ςτισ επόμενεσ περιόδουσ.
κοποί/ςτόχοι
Ειδικότερα το ζργο ζχει ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν Προςαρμογι
ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΕΠΚΑ) και των Περιφερειακϊν χεδίων Προςαρμογισ (ΠεΠΚΑ), με κατάλλθλεσ δράςεισ
ςε Εκνικό, Περιφερειακό και Σοπικό επίπεδο. τθ διάρκεια του ζργου περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ
ςτοχεφουν ςτθν υλοποίθςθ του ΕΠΚΑ κακϊσ και των ΠεΠΚΑ και περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων και:
 Δράςεισ οικοδόμθςθσ δυναμικοφ για τθν ενίςχυςθ των Περιφερειϊν κατά τθν εφαρμογι και παρακολοφκθςθ
των ΠΕΠΚΑ ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ,
 Ζργα πιλοτικοφ χαρακτιρα ςε επιλεγμζνεσ Περιφζρειεσ και Διμουσ, τα οποία κα αποτελζςουν καλά
παραδείγματα και πρότυπα για εφαρμογι ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
Επιγραμματικά οι πιλοτικζσ δράςεισ που κα γίνουν ςτθν ΠΔΕ ςτα πλαίςια του ζργου είναι οι ακόλουκεσ:
Α) Τλοποίθςθ ζργων για τθν Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε Παρακαλάςςιεσ πόλεισ – Παραλία Καλαμακίου
Δυτικισ Αχαΐασ (Π/Τ 280.000,€ με ΦΠΑ) Σομζασ τρωτότθτασ/προςαρμογισ: Διαχείριςθ παράκτιασ ηϊνθσ ςε
παρακαλάςςιεσ πόλεισ
Β) Πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν Π.Ε. Θλείασ, ςτο Διμο Ιλιδασ (Π/Τ 160.000,00€ με ΦΠΑ) Σομζασ
τρωτότθτασ/προςαρμογισ: Καταπολζμθςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε περιοχζσ επιρρεπείσ ςτθν ξθραςία
Γ) Εκπόνθςθ μελζτθσ οριοκζτθςθσ ποταμοφ Λναχου ςτθν Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ (Π/Τ 280.000,00€ με ΦΠΑ).
Σομζασ τρωτότθτασ/προςαρμογισ: Διαχείριςθ των πλθμμφρων
Διάρκεια:
Σο Ζργο ζχει ςυνολικι διάρκεια οκτϊ (8) ζτθ: 1/1/2019 – 31/12/2026.
Τλοποιείται ςε τζςςερισ (4) φάςεισ διάρκειασ δφο ετϊν ζκαςτθ:
Ζναρξθ

Λιξθ

Φάςθ Λ

01-01-2019

31-12-2020

Φάςθ ΛΛ

01-01-2021

31-12-2022

Φάςθ ΛΛΛ

01-01-2023

31-12-2024

Φάςθ ΛV

01-01-2025

31-12-2026
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υνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε €14.189.548,00 εκ των οποίων €8.333.169,00
χρθματοδοτοφνται από τθν Ε.Ε., €2.402.177,00 από εκνικοφσ πόρουσ (Πράςινο Σαμείο), €3.169.202,00 από ίδιουσ
πόρουσ των εταίρων και €285.000,00 από ςυγχρθματοδότεσ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Τ.Π.ΕΝ για τθ ςυμμετοχι του ςτο ζργο ανζρχεται ςε €2.000.0007,00.
Προχπολογιςμόσ ζργου για τθν ΠΔΕ
Ο προχπολογιςμόσ για τθν ΠΔΕ ςτο ζργο είναι 1.004.042€. Σο ποςό αυτό επιμερίηεται ωσ ακολοφκωσ:
 Λδία ςυμμετοχι ΠΔΕ: 15.1 % - 151.617,00 € (Με τθν ιδία ςυμμετοχι κα καλυφκεί κυρίωσ μιςκοδοςία
προςωπικοφ τθσ ΠΔΕ ωσ μζλθ τθσ ομάδασ ζργου)
 Επιπλζον χρθματοδότθςθ 24,9% - 250.000,00 €. Από πράςινο ταμείο
 Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ 60% - 602.425,00 €.
Διάρκεια υμβάςεων:
Θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα είναι οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από
τον/τθν ςυμβαλλόμενο/θ ζωσ τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, ιτοι τθν 31θ Δεκεμβρίου
2022. Θ ςφμβαςθ δφναται να ανανεϊνεται για κάκε νζα φάςθ του ζργου LIFEIP AdaptInGR, μζχρι τθ λιξθ αυτοφ,
χωρίσ τθ διενζργεια νζασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των προτζρων για
τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. Θ διάρκεια τθσ ανανζωςθσ για τθν τελευταία φάςθ του ζργου LIFE-IP
AdaptInGR δφναται να επιμθκυνκεί ζωσ τθν κατάκεςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ του ζργου (final project report) ςτθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, χωρίσ μεταβολι τθσ αμοιβισ που ςυνδζεται με αυτι.
Αμοιβι (τίμθμα ςφμβαςθσ):
φμφωνα με το Σεχνικό Δελτίο Ζργου θ εκτιμϊμενθ αμοιβι ανά ζτοσ κατανζμεται ωσ εξισ:
Ζτοσ
2021

Εκτιμωμζνθ αμοιβι για πρόςλθψθ
προςωπικοφ για το « LIfeAdaptinGR » (ευρϊ)
10.840

2022

16.260

2023

16.260

2024

16.260

2025

16.260

2026

16.260

υνολικό ποςό αμοιβισ

92.140, 00

Θ ςυνολικι αμοιβι ορίηεται ςε 27.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τον/τθν Ειδικό/θ Επιςτιμονα, θ
οποία αντιςτοιχεί ςτο ζργο που κα υλοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ «ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου» ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, ιτοι ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2022 και μζχρι τθ
ςυμβαςιοποίθςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. Οποιεςδιποτε επιπλζον νόμιμεσ ειςφορζσ και κρατιςεισ ικελε
προκφψουν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυνολικό ωσ άνω ποςό.
τθν περίπτωςθ ανανεϊςεων, θ αμοιβι για κάκε νζα φάςθ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, κακορίηεται εκ νζου
από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με το ζργο που κα κλθκεί να εκτελζςει ο/θ επιλεγείσ/επιλεγείςα
υποψιφιοσ/α. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ επιμικυνςθσ τθσ ανανζωςθσ για τθν τελευταία φάςθ του ζργου LIFE-IP
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AdaptInGR, το ποςό αμοιβισ παραμζνει ςτακερό (δεν προβλζπεται πρόςκετθ αμοιβι), κακϊσ δεν αποτελεί
επζκταςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικότθτα/εσ υποψθφίων:
Οι ειδικότθτεσ των υποψιφιων ςυνεργατϊν/ιδων που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του
ζργου είναι:
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ι ΠΕ Αγρονόμων Σοπογράφων Μθχανικϊν ι ΠΕ Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ ι ΠΕ
Γεωλόγων ι ΠΕ Περιβαντολλόγων
φντομθ Περιγραφι Αντικειμζνου
Ο/Θ ςυνεργάτθσ/ιδα κα ενταχκεί ςτθν ομάδα του ζργου που υλοποιεί κατά το τμιμα που αφορά ςτισ πιλοτικζσ
δράςεισ που κα υλοποιιςει θ ΠΔΕ. Ανάλογα με το χρονοπρογραμματιςμό του ζργου, με τθν εξειδίκευςθ και τθν
εμπειρία του/τθσ ςυνεργάτθ/ιδασ το αντικείμενο τθσ υπό ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα εξειδικευτεί ςτο πλαίςιο του
παρακάτω αντικειμζνου:
A. Τποςτιριξθ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν υλοποίθςθ των Πιλοτικϊν Δράςεων ςτισ Π.Ε. τθσ ΠΔΕ ςφμφωνα με το
τεχνικό δελτίου του ζργου και ειδικότερα:
 υμμετοχι ςτθν Ομάδα υντονιςμοφ Πιλοτικϊν Δράςεων
 φνταξθ ςχεδίων προγραμματικϊν ςυμβάςεων μεταξφ φορζων εμπλεκόμενων ςτθν υλοποίθςθσ των τριϊν
πιλοτικϊν δράςεων.
 φνταξθ προδιαγραφϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ μελετϊν και ζργων τα οποία προβλζπεται να υλοποιθκοφν.
 Παρακολοφκθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων των πιλοτικϊν δράςεων και χρονοδιαγράμματοσ εφαρμογισ.
B. Τποςτιριξθ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν διοικθτικι, οικονομικι και επικοινωνιακι διαχείριςθ για το ςφνολο του
ζργου και ειδικότερα:
Β1. Διοικθτικι διαχείριςθ:
 Παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου τθσ ΠΔΕ ςε ςχζςθ με τουσ τικζμενουσ
ςτόχουσ και ορόςθμα, τουσ προβλεπόμενουσ χρόνουσ ολοκλιρωςθσ των παραδοτζων, τα αναμενόμενα
αποτελζςματα και τον προβλεπόμενο προχπολογιςμό,
 Επικοινωνία και ςυνεργαςία και αλλθλογραφία κάκε μορφισ με τον ςυντονιςτι του ζργου (ΤΠΕΝ), τουσ
ςυνδικαιοφχουσ του ζργου και όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν/φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργου (λ.χ. ΤΠΕΝ,
ΕASME, NEMO, υπευκφνουσ πιλοτικϊν δράςεων, υπθρεςίεσ τθσ ΠΔΕ και κάκε δθμόςιασ υπθρεςίασ εμπλεκόμενθσ
ςτο ζργο).
 Προετοιμαςία ενδιάμεςων εκκζςεων υλοποίθςθσ φάςεων του ζργου και κάκε είδουσ άλλθσ απαιτοφμενθσ
αναφοράσ-ζκκεςθσ.
 φνταξθ και τθν επιμζλεια των ενθμερωτικϊν (monitoring news) προσ το ςυντονιςτι του ζργου με ςκοπό τθν
αποςτολι τουσ ςτθν Εξωτερικι Ομάδα Παρακολοφκθςθσ,
 υμμετοχι ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ του ζργου (PMs) και των Project Groups όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
Β2. Οικονομικι διαχείριςθ:
 Προετοιμαςία οικονομικϊν εντφπων, αναφορϊν και εγγράφων που αφοροφν ςτθν οικονομικι διαχείριςθ του
ζργου για τθν υποβολι τουσ ςτο ΤΠΕΝ και ακολοφκωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
 υνεργαςία με τθν Εξωτερικι Ομάδα Παρακολοφκθςθσ και τουσ ελεγκτζσ αναφορικά με τουσ οικονομικοφσ
ελζγχουσ του ζργου και ςυμμετοχι ςε επιςκζψεισ παρακολοφκθςθσ(monitoring visits) και ελζγχουσ οικονομικϊν
ςτοιχείων του ζργου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
 υνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΠΔΕ και διεκπεραίωςθ κεμάτων που αφοροφν ςτον
προχπολογιςμό του ζργου τθσ ΠΔΕ και των απαραίτθτων ενεργειϊν για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των δράςεων τθσ
ΠΔΕ ςτα πλαίςια του ζργου.
 Προετοιμαςία και ςφνταξθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για κάκε κατθγορία δαπάνθσ και τον ζλεγχο
των παραςτατικϊν των δαπανϊν.
Θ πίςτωςθ που κα απαιτθκεί για τθν ωσ άνω ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, ςυνολικοφ φψουσ 27.100,00
ευρϊ, είναι εγγεγραμμζνθ ςτον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1300 και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021
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& 2022 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/45390/2955/24.02.2021
βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
Παρακαλοφμε για τθν λιψθ απόφαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. (δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 176 του
ν.3852/2010 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

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’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου «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. ΔΛΚΠΟ/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:ΨΣΛΤ7Λ6-Κ3Τ) 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.
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 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.: 119137/2571/10-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. /Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ και
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με ζναν/μια (1) επιςτθμονικό/ι ςυνεργάτθ/ιδα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν
κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFEIP AdaptInGR”, που ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Κωδικόσ
Ζργου: LIFE17 IPC/GR/000006), κατόπιν δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Αντικείμενο του ζργου:
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο εγκεκριμζνο πρόγραμμα LIFE-IP
AdaptInGRLIFE17 IPC/GR/000006 "Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν
κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα”, το οποίο ζχει ωσ ςυντονιςτι το ΤΠΕΝ. Επιγραμματικά αναφζρουμε ότι
το πρόγραμμα αυτό είναι ζνα τρατθγικό ζργο - Καταλφτθσ για τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ πολιτικισ για
τθν προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι. το ζργο προβλζπονται δράςεισ παρακολοφκθςθσ &
αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των Περιφερειακϊν χεδίων για τθν Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι
(ΠεΠΚΑ) και υλοποίθςθ πιλοτικϊν δράςεων (μία ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα), οι οποίεσ κα λάβουν
υπόψθ δυςμενι κλιματολογικά ςενάρια και δεδομζνα ςε διάφορουσ τομείσ τρωτότθτασ και κα
λειτουργιςουν ωσ «καλά παραδείγματα» ςτο ςχεδιαςμό κατάλλθλων πολιτικϊν για τθν προςαρμογι
ςτθ κλιματικι αλλαγι ςτισ επόμενεσ περιόδουσ.

κοποί/ςτόχοι:
Ειδικότερα το ζργο ζχει ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν
Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΕΠΚΑ) και των Περιφερειακϊν χεδίων Προςαρμογισ (ΠεΠΚΑ),
με κατάλλθλεσ δράςεισ ςε Εκνικό, Περιφερειακό και Σοπικό επίπεδο. τθ διάρκεια του ζργου
περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν υλοποίθςθ του ΕΠΚΑ κακϊσ και των
ΠεΠΚΑ και περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων και:
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 Δράςεισ οικοδόμθςθσ δυναμικοφ για τθν ενίςχυςθ των Περιφερειϊν κατά τθν εφαρμογι και
παρακολοφκθςθ των ΠΕΠΚΑ ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ,
 Ζργα πιλοτικοφ χαρακτιρα ςε επιλεγμζνεσ Περιφζρειεσ και Διμουσ, τα οποία κα αποτελζςουν καλά
παραδείγματα και πρότυπα για εφαρμογι ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.

Επιγραμματικά οι πιλοτικζσ δράςεισ που κα γίνουν ςτθν ΠΔΕ ςτα πλαίςια του ζργου είναι οι ακόλουκεσ:
Α) Τλοποίθςθ ζργων για τθν Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ ςε Παρακαλάςςιεσ πόλεισ – Παραλία
Καλαμακίου Δυτικισ Αχαΐασ (Π/Τ 280.000,€ με ΦΠΑ) Σομζασ τρωτότθτασ/προςαρμογισ: Διαχείριςθ
παράκτιασ ηϊνθσ ςε παρακαλάςςιεσ πόλεισ
Β) Πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν Π.Ε. Θλείασ, ςτο Διμο Ιλιδασ (Π/Τ 160.000,00€ με ΦΠΑ) Σομζασ
τρωτότθτασ/προςαρμογισ: Καταπολζμθςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε περιοχζσ επιρρεπείσ ςτθν ξθραςία
Γ) Εκπόνθςθ μελζτθσ οριοκζτθςθσ ποταμοφ Λναχου ςτθν Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ (Π/Τ 280.000,00€ με
ΦΠΑ). Σομζασ τρωτότθτασ/προςαρμογισ: Διαχείριςθ των πλθμμφρων
Διάρκεια:
Σο Ζργο ζχει ςυνολικι διάρκεια οκτϊ (8) ζτθ: 1/1/2019 – 31/12/2026.
Τλοποιείται ςε τζςςερισ (4) φάςεισ διάρκειασ δφο ετϊν ζκαςτθ:
Ζναρξθ

Λιξθ

Φάςθ Λ

01-01-2019

31-12-2020

Φάςθ ΛΛ

01-01-2021

31-12-2022

Φάςθ ΛΛΛ

01-01-2023

31-12-2024

Φάςθ ΛV

01-01-2025

31-12-2026

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε €14.189.548,00 εκ των οποίων €8.333.169,00
χρθματοδοτοφνται από τθν Ε.Ε., €2.402.177,00 από εκνικοφσ πόρουσ (Πράςινο Σαμείο), €3.169.202,00
από ίδιουσ πόρουσ των εταίρων και €285.000,00 από ςυγχρθματοδότεσ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Τ.Π.ΕΝ για τθ ςυμμετοχι του ςτο ζργο ανζρχεται ςε €2.000.0007,00.
Προχπολογιςμόσ ζργου για τθν ΠΔΕ
Ο προχπολογιςμόσ για τθν ΠΔΕ ςτο ζργο είναι 1.004.042€. Σο ποςό αυτό επιμερίηεται ωσ ακολοφκωσ:
 Λδία ςυμμετοχι ΠΔΕ: 15.1 % - 151.617,00 € (Με τθν ιδία ςυμμετοχι κα καλυφκεί κυρίωσ μιςκοδοςία
προςωπικοφ τθσ ΠΔΕ ωσ μζλθ τθσ ομάδασ ζργου)
 Επιπλζον χρθματοδότθςθ 24,9% - 250.000,00 € Από πράςινο ταμείο
 Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ 60% - 602.425,00 €
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Διάρκεια υμβάςεων:
Θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα είναι οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ από τον/τθν ςυμβαλλόμενο/θ ζωσ τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, ιτοι
τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022. Θ ςφμβαςθ δφναται να ανανεϊνεται για κάκε νζα φάςθ του ζργου LIFEIP
AdaptInGR, μζχρι τθ λιξθ αυτοφ, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και
χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των προτζρων για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. Θ διάρκεια τθσ
ανανζωςθσ για τθν τελευταία φάςθ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR δφναται να επιμθκυνκεί ζωσ τθν
κατάκεςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ του ζργου (final project report) ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, χωρίσ
μεταβολι τθσ αμοιβισ που ςυνδζεται με αυτι.

Αμοιβι (τίμθμα ςφμβαςθσ):
φμφωνα με το Σεχνικό Δελτίο Ζργου θ εκτιμϊμενθ αμοιβι ανά ζτοσ κατανζμεται ωσ εξισ:
Ζτοσ

Εκτιμωμζνθ αμοιβι για πρόςλθψθ
προςωπικοφ για το « LIfeAdaptinGR » (ευρϊ)

2021

10.840,00

2022

16.260,00

2023

16.260,00

2024

16.260,00

2025

16.260,00

2026

16.260,00

υνολικό ποςό αμοιβισ

92.140,00

Θ ςυνολικι αμοιβι ορίηεται ςε 27.100,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τον/τθν Ειδικό/ι
Επιςτιμονα, θ οποία αντιςτοιχεί ςτο ζργο που κα υλοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ «ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ ζργου» ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, ιτοι ςτισ 31
Δεκεμβρίου 2022 και μζχρι τθ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. Οποιεςδιποτε επιπλζον νόμιμεσ
ειςφορζσ και κρατιςεισ ικελε προκφψουν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυνολικό ωσ άνω ποςό.
τθν περίπτωςθ ανανεϊςεων, θ αμοιβι για κάκε νζα φάςθ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, κακορίηεται
εκ νζου από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με το ζργο που κα κλθκεί να εκτελζςει ο/θ
επιλεγείσ/επιλεγείςα υποψιφιοσ/α. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ επιμικυνςθσ τθσ ανανζωςθσ για τθν
τελευταία φάςθ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR, το ποςό αμοιβισ παραμζνει ςτακερό (δεν προβλζπεται
πρόςκετθ αμοιβι), κακϊσ δεν αποτελεί επζκταςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
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Ειδικότθτα/εσ υποψθφίων:
Οι ειδικότθτεσ των υποψιφιων ςυνεργατϊν/ιδων που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν του ζργου είναι:
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ι ΠΕ Αγρονόμων Σοπογράφων Μθχανικϊν ι ΠΕ Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ ι
ΠΕ Γεωλόγων ι ΠΕ Περιβαντολλόγων
φντομθ Περιγραφι Αντικειμζνου
Ο/Θ ςυνεργάτθσ/ιδα κα ενταχκεί ςτθν ομάδα του ζργου που υλοποιεί κατά το τμιμα που αφορά ςτισ
πιλοτικζσ δράςεισ που κα υλοποιιςει θ ΠΔΕ. Ανάλογα με το χρονοπρογραμματιςμό του ζργου, με τθν
εξειδίκευςθ και τθν εμπειρία του/τθσ ςυνεργάτθ/ιδασ το αντικείμενο τθσ υπό ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα
εξειδικευτεί ςτο πλαίςιο του παρακάτω αντικειμζνου:

C. Τποςτιριξθ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν υλοποίθςθ των Πιλοτικϊν Δράςεων ςτισ Π.Ε. τθσ ΠΔΕ ςφμφωνα
με το τεχνικό δελτίου του ζργου και ειδικότερα:
 υμμετοχι ςτθν Ομάδα υντονιςμοφ Πιλοτικϊν Δράςεων
 φνταξθ ςχεδίων προγραμματικϊν ςυμβάςεων μεταξφ φορζων εμπλεκόμενων ςτθν υλοποίθςθσ των
τριϊν πιλοτικϊν δράςεων.
 φνταξθ προδιαγραφϊν και τευχϊν δθμοπράτθςθσ μελετϊν και ζργων τα οποία προβλζπεται να
υλοποιθκοφν.
 Παρακολοφκθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων των πιλοτικϊν δράςεων και χρονοδιαγράμματοσ εφαρμογισ.

D. Τποςτιριξθ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν διοικθτικι, οικονομικι και επικοινωνιακι διαχείριςθ για το
ςφνολο του ζργου και ειδικότερα:

Β1. Διοικθτικι διαχείριςθ:
 Παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου τθσ ΠΔΕ ςε ςχζςθ με τουσ
τικζμενουσ ςτόχουσ και ορόςθμα, τουσ προβλεπόμενουσ χρόνουσ ολοκλιρωςθσ των παραδοτζων, τα
αναμενόμενα αποτελζςματα και τον προβλεπόμενο προχπολογιςμό,
 Επικοινωνία και ςυνεργαςία και αλλθλογραφία κάκε μορφισ με τον ςυντονιςτι του ζργου (ΤΠΕΝ),
τουσ ςυνδικαιοφχουσ του ζργου και όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν/φορζων για τθν υλοποίθςθ
ζργου (λ.χ. ΤΠΕΝ, ΕASME, NEMO, υπευκφνουσ πιλοτικϊν δράςεων, υπθρεςίεσ τθσ ΠΔΕ και κάκε
δθμόςιασ υπθρεςίασ εμπλεκόμενθσ ςτο ζργο).
 Προετοιμαςία ενδιάμεςων εκκζςεων υλοποίθςθσ φάςεων του ζργου και κάκε είδουσ άλλθσ
απαιτοφμενθσ αναφοράσ-ζκκεςθσ.
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 φνταξθ και τθν επιμζλεια των ενθμερωτικϊν (monitoring news) προσ το ςυντονιςτι του ζργου με
ςκοπό τθν αποςτολι τουσ ςτθν Εξωτερικι Ομάδα Παρακολοφκθςθσ,
 υμμετοχι ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ του ζργου (PMs) και των Project Groups όταν αυτό κρίνεται
απαραίτθτο.
Β2. Οικονομικι διαχείριςθ:
 Προετοιμαςία οικονομικϊν εντφπων, αναφορϊν και εγγράφων που αφοροφν ςτθν οικονομικι
διαχείριςθ του ζργου για τθν υποβολι τουσ ςτο ΤΠΕΝ και ακολοφκωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
 υνεργαςία με τθν Εξωτερικι Ομάδα Παρακολοφκθςθσ και τουσ ελεγκτζσ αναφορικά με τουσ
οικονομικοφσ ελζγχουσ του ζργου και ςυμμετοχι ςε επιςκζψεισ παρακολοφκθςθσ(monitoring visits) και
ελζγχουσ οικονομικϊν ςτοιχείων του ζργου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
 υνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΠΔΕ και διεκπεραίωςθ κεμάτων που αφοροφν ςτον
προχπολογιςμό του ζργου τθσ ΠΔΕ και των απαραίτθτων ενεργειϊν για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των
δράςεων τθσ ΠΔΕ ςτα πλαίςια του ζργου.
 Προετοιμαςία και ςφνταξθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για κάκε κατθγορία δαπάνθσ και
τον ζλεγχο των παραςτατικϊν των δαπανϊν.
Θ πίςτωςθ που κα απαιτθκεί για τθν ωσ άνω ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, ςυνολικοφ φψουσ
27.100,00€ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1300 και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό
του ζτουσ 2021 & 2022 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/45390/2955/24.02.2021 βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, ψιφιςε
αρνθτικά.
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
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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