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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 153148/958
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 661/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 145312/3747/02-06-2021 (ορθή επανάληψη ςτισ 07-06-2021) ειςιγθςθ
του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 661/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Περί αποδοχισ των όρων τθσ αρ. πρωτ.: 14576/ 24-07-2020 Πρόςκλθςθσ
ΑΣ06 με τίτλο: «Αςτικι Αναηωογόνθςθ» ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα και υποβολισ τθσ αντίςτοιχθσ
πράξθσ με τίτλο: «Δράςθ Αςτικισ αναηωογόνθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ»», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιϊτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΝΦ47Λ6-Γ1Ψ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 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.: 150674/946/03-06-2021 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό 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 – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: ΨΝΦ47Λ6-Γ1Ψ
Αρ. Απόφαςησ 661/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 11ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Περί
αποδοχισ των όρων τθσ αρ. πρωτ.: 14576/ 24-07-2020 Πρόςκλθςθσ ΑΣ06 με τίτλο: «Αςτικι
Αναηωογόνθςθ» ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα και υποβολισ τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ με τίτλο: «Δράςθ
Αςτικισ αναηωογόνθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 145312/3747/02-06-2021 (ορθή επανάληψη ςτισ 07-06-2021) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Σθν 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309Β’/30.12.2016) απόφαςθ του Γεν. Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Σθν υπ’ αρικμ.: Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/Β/05-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ, περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
4. Σθν 44488/495/15.02.2017 απόφαςθ Αντιπεριφ. Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ «Σοποκζτθςθ
Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Π.Δ.Ε.» όπωσ τροποποιικθκε με τισ 332087/4573/15-11-2019 ( ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΣΤ)
& 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) απόφαςεισ.
5. Σθν 35/27.06.2011 Εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
‘’Περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Μελετϊν και Τπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005 που εκτελοφνται από 1.07.2011
από τισ Περιφζρειεσ’’.
6. Σο Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ςχετικζσ
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του ν. 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ42), αρμοδιότθτασ των
Περιφερειϊν».
7. Σθν υπ. αρ. 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΣΡ46ΜΣΛ6-ΦΨΨ) πρόςκλθςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν
(ΕΤΔΕΤΠΕ) με τίτλο: «Αςτικι Αναηωογόνθςθ» (ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ06) για τθν υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτο
πρόγραμμα Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ για τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» ςτον άξονα
προτεραιότθτασ: «Ποιότθτα ηωισ και εφρυκμθ λειτουργία των πόλεων, τθσ υπαίκρου και των οικιςμϊν», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
8. Σο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν ανωτζρω πρόςκλθςθ θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ωσ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ
ζχει τθν ικανότθτα να αιτθκεί για τθν χρθματοδότθςθ πράξθσ με τίτλο: «Δράςθ Αςτικισ αναηωογόνθςθσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ» θ οποία περιλαμβάνει ζνα (1) κφριο υποζργο με τίτλο: «Προμικεια εξοπλιςμοφ για
δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ και ανάδειξθσ οδϊν του οδικοφ δικτφου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ» ςυνολικισ
δθμόςια δαπάνθσ 24.000.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. Κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα να
υποβάλλει μία (1) αίτθςθ χρθματοδότθςθσ, με μζγιςτο ςυνολικό αρικμό δφο (2) κφριων υποζργων (εξαιροφνται οι
οριηόντιεσ επικουρικζσ δράςεισ). Η ςυνολικι χρθματοδότθςθ κάκε αίτθςθσ δικαιοφχου ςφμφωνα με το άρκρο 6
παρ. 3 τθσ ΚΤΑ, όπωσ ιςχφει, για τθν υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ αναπτυξιακισ
προοπτικισ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ μζςω των φορζων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, τίκεται ανϊτατο όριο
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (πλαφόν) προτάςεων (περιλαμβανομζνου ΦΠΑ) που μποροφν να ενταχκοφν ςτο
Πρόγραμμα για κάκε κατθγορία δυνθτικϊν δικαιοφχων, διαμορφϊνεται για τισ Περιφζρειεσ (Κατθγορία 7) ςτα
30.000.000 ευρϊ. Δεν ςυνυπολογίηονται ςτον ςυνολικό προχπολογιςμό (πλαφόν) ανά δικαιοφχο οι προτάςεισ
(αιτιματα ζνταξθσ) που υποβάλλονται (i) ςτθν Πρόςκλθςθ ΑΣ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», (ii) ςτθν

ΑΔΑ: ΨΝΦ47Λ6-Γ1Ψ
πρόςκλθςθ ΑΣ11 με τίτλο «Δράςεισ για υποδομζσ που χριηουν αντιςειςμικισ προςταςίασ (προςειςμικόσ
ζλεγχοσ)», (iii) ςτθν Ομάδα Α τθσ Πρόςκλθςθσ ΑΣ02 με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν λυμάτων», (iv)
ςτθ Δράςθ (δ) «αποκατάςταςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» τθσ Πρόςκλθςθσ ΑΣ04
«Χωριςτι υλλογι Βιοαποβλιτων, Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ και τακμοί Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων» και (v) ςτθν
Ομάδα Γ «Ειδικά χολεία, Επαγγελματικά Λφκεια, Μουςικά και Καλλιτεχνικά χολεία που εξυπθρετοφν δφο (2) ι
περιςςότερουσ Διμουσ» τθσ Πρόςκλθςθσ ΑΣ07 με τίτλο «Αξιοποίθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ των Διμων». Δεν
εντάςςονται ςτο Πρόγραμμα ζργα που ζχουν ιδθ ενταχκεί για χρθματοδότθςθ από άλλα Προγράμματα. Επί
πλζον, δεν εντάςςονται ζργα που ζχουν τθ δυνατότθτα και ιδθ προορίηονται να ενταχκοφν ςε άλλα Προγράμματα
με βάςθ τα εγκεκριμζνα κείμενα και τισ εξειδικεφςεισ αυτϊν των Προγραμμάτων. Επιςθμαίνεται ότι το παρόν
Πρόγραμμα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Σομεακϊν, Περιφερειακϊν ΕΠ του ΕΠΑ
2014-2020) με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ των αυξθμζνων αναγκϊν που δεν είναι εφικτό να καλυφκοφν από άλλα
Προγράμματα. τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ πρόκειται να ςυμβάλλει με ίδιουσ πόρουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ
πρόταςθσ (πχ μθ επιλζξιμο τμιμα πρόταςθσ ι/και υπζρβαςθ πλαφόν του Πίνακα τθσ παραγράφου 4.1.1 ι του
πλαφόν τθσ πρόςκλθςθσ), οφείλει να υποβάλει ςχετικι Απόφαςθ του κατά τον νόμο αρμόδιου οργάνου με τθν
οποία κα δεςμεφεται για τθ ςυμβολι του με ίδιουσ πόρουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ και οφείλει να αποδείξει
τθν εξαςφάλιςθ των επιπλζον χρθματικϊν πόρων (ίδιοι πόροι, χορθγίεσ κλπ).
9. Σο γεγονόσ ότι προκειμζνου να αναδειχκοφν οι είςοδοι και τα ςθμεία γενικοφ ενδιαφζροντοσ επί των ορίων
των οδϊν του οδικοφ δικτφου ανικουν ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα επί των ειςόδων 186
οικιςμϊν τθσ ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Αχαΐασ, Αιτωλοακαρνανίασ και Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδοσ. Θα πρζπει να πραγματοποιθκεί θ προμικεια του απαραίτθτου και επιλεγμζνου από τθν αρμόδια
υπθρεςία εξοπλιςμοφ. Αναγνωρίηοντασ ότι οι κοινόχρθςτοι χϊροι αποτελοφν τον κατεξοχιν χϊρο
κοινωνικοποίθςθσ, ειδικά ςε μικρά χωριά, όπου οι πολίτεσ ςυναναςτρζφονται και κοινωνικοποιοφνται, κακιςτά
επιτακτικι τθν παρζμβαςθ τθσ Περιφζρειασ, παρζχοντασ ςτου πολίτεσ τθσ εξωραϊςμζνουσ χϊρουσ επί των ειςόδων
τουσ και επί των οδϊν που οδθγοφν ςτουσ οικιςμοφσ που κα αναδεικνφουν το φυςικό τουσ κάλλοσ και κα
εντάςςονται ομαλά ςτο φυςικό περιβάλλον τουσ. Με τθν παροφςα προμικεια, ςκοπόσ τθσ Περιφζρειασ είναι να
καταςτιςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα γίνουν οι παρεμβάςεισ πλιρωσ λειτουργικοφσ ϊςτε να παρζχονται
ςτουσ πολίτεσ ποιοτικά αναβακμιςμζνοι χϊροι. τόχοσ τθσ παραπάνω προμικειασ - ενζργειασ είναι θ ολοκλιρωςθ
τουσ να καταςτιςει τουσ χϊρουσ παρζμβαςθσ ικανοφσ να αναβακμίςουν τθν ςυνολικι εικόνα του εκάςτοτε
οικιςμοφ, αναδεικνφοντασ τα χαρακτθριςτικά τθσ εντοπιότθτασ του κάκε ςθμείου. Μζςω αυτισ τθσ παρζμβαςθσ
τα προβλιματα που κα αρκοφν αφοροφν αρχικά τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό ο οποίοσ είναι παλαιόσ ςτα χωριά
όπου υπάρχει, παρουςιάηει λειτουργικά προβλιματα λόγο κακισ και λανκαςμζνθσ χριςθσ, αλλά και λόγω βλαβϊν
από βανδαλιςμοφσ. Η αντικατάςταςι του ι θ προςκικθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ςε χϊρουσ που δεν
υπάρχουν υφιςτάμενα είδθ, κρίνεται αναγκαία κακϊσ αρκετά εκ των ςθμείων χαρακτθρίηονται από τθν
ιςτορικότθτά τουσ και τθν ζντονθ επιςκεψιμότθτα τουσ. Ειδικότερα, οι επιλεγμζνοι νομοί (Αχαΐασ,
Αιτωλοακαρνανίασ και Ηλείασ) ζχουν ςτθν επικράτειά τουσ χωριά που χαρακτθρίηονται από ιδιαίτερεσ ιςτορικζσ
περιοχζσ. Κακ’ αυτό το γεγονόσ και με τθν αυξθμζνθ επιςκεψιμότθτα που χαρακτθρίηει τα χωριά τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδοσ, ο εξωραϊςμόσ και θ αιςκθτικι αναβάκμιςθ των ςθμείων κα αποτελζςει ζνα ςθμαντικό μζςο
ανάδειξθσ τθσ ομορφιάσ των επιλεγμζνων χωριϊν. Η παρζμβαςθ κα υλοποιθκεί ςτισ ειςόδουσ και εξόδουσ των
χωριϊν, όπου διζρχονται από το επαρχιακό θ εκνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
προκειμζνου το τελικό αναμενόμενο παραδοτζο αντικείμενο να αναβακμίηει ςυνολικά τουσ χϊρουσ παρζμβαςθσ
και να μθν αποτελοφν αποςπαςματικζσ τοποκετιςεισ υλικϊν χωρίσ καμία ομοιογζνεια ι χρθςτικότθτα.
10. Σο με αρικμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΔΗΛ/152301/961/04.06.2021 πρακτικό διερεφνθςθσ τιμϊν τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ που κακορίςτθκε με τθν υπϋαρικμ. 553/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε ( ΑΔΑ
6ΓΧ57Λ6-7ΜΔ).
11. Σθν ςυναχκείςα μελζτθ τθσ προμικειασ του κζματοσ.
Ειςθγοφμαςτε
1. Σθν Αποδοχι των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ ΑΣ06 με τίτλο: «Αςτικι Αναηωογόνθςθ» και με αρ.πρωτ.: 14576/ 2407-2020, ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα και υποβολισ τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ με τίτλο: «Δράςθ Αςτικισ
αναηωογόνθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ» θ οποία περιλαμβάνει ζνα (1) κφριο υποζργο με τίτλο:
«Προμικεια εξοπλιςμοφ για δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ και ανάδειξθσ οδϊν του οδικοφ δικτφου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδοσ» ςτο Πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν
(ΕΤΔΕ ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «Ποιότθτα ηωισ και
εφρυκμθ λειτουργία των πόλεων, τθσ υπαίκρου και των οικιςμϊν» ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ06 ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Αςτικι
Αναηωογόνθςθ» ςτο Μζτρο V: Δράςεισ και παρεμβάςεισ βιϊςιμθσ και ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των αςτικϊν
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περιοχϊν και του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςυνολικισ δθμόςια δαπάνθσ 24.000.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ 24%.
2. Σον οριςμό του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ κφριο Νεκτάριο Φαρμάκθ για τθν υποβολι του αιτιματοσ
χρθματοδότθςθσ και των λοιπϊν αναπόςπαςτων ςτοιχείων του αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ.
3. Σον οριςμό
I.
τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων (ζδρα) τθσ Π.Δ.Ε. ωσ αρμόδια Τπθρεςία επικοινωνίασ και υπεφκυνθ για τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.
II.
Σου τμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. ωσ αρμόδια
υπθρεςία για τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν επιλογι αναδόχου.
III.
Σου Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ για τθν ταμειακι διαχείριςθ τθσ πράξθσ.
4. Σθν ζγκριςθ/κεϊρθςθ τθσ μελζτθσ προμικειασ του υποζργου με τίτλο : «Προμικεια εξοπλιςμοφ για δράςεισ
εκςυγχρονιςμοφ και ανάδειξθσ οδϊν του οδικοφ δικτφου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ»

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Κακογιάννθ Δθμιτριο – υπάλλθλο του Σμιματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του
κζματοσ.
Η 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’/29-82017) 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. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
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 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.: 145312/3747/02-06-2021 (ορκι επανάλθψθ ςτισ 07-06-2021) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ με αρ.πρωτ.: 14576/ 24-07-2020 Πρόςκλθςθσ ΑΣ06 με τίτλο: «Αςτικι
Αναηωογόνθςθ» ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα και εγκρίνει τθν υποβολι τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ με τίτλο:
«Δράςθ Αςτικισ αναηωογόνθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ», θ οποία περιλαμβάνει ζνα (1)
κφριο υποζργο με τίτλο: «Προμικεια εξοπλιςμοφ για δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ και ανάδειξθσ οδϊν του
οδικοφ δικτφου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ» ςτο Πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ
και Εφαρμογισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΕΤΔΕ ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ»
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «Ποιότθτα ηωισ και εφρυκμθ λειτουργία των πόλεων, τθσ υπαίκρου και
των οικιςμϊν» ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ06 ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Αςτικι Αναηωογόνθςθ» ςτο Μζτρο V: Δράςεισ και
παρεμβάςεισ βιϊςιμθσ και ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των αςτικϊν περιοχϊν και του οικιςτικοφ
περιβάλλοντοσ, ςυνολικισ δθμόςια δαπάνθσ 24.000.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.

Β) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ για τθν υποβολι του
αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ και των λοιπϊν αναπόςπαςτων ςτοιχείων του αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ.

Γ) Ορίηει: 1) τθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων (ζδρα) τθσ Π.Δ.Ε., ωσ αρμόδια Τπθρεςία επικοινωνίασ και
υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ, 2) το Σμιμα Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ –
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Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., ωσ αρμόδια υπθρεςία για τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν
επιλογι αναδόχου και 3) το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ για τθν ταμειακι διαχείριςθ τθσ πράξθσ.

Δ) Εγκρίνει/κεωρεί τθ μελζτθ (τεχνικι ζκκεςθ) τθσ προμικειασ του υποζργου με τίτλο: «Προμικεια
εξοπλιςμοφ για δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ και ανάδειξθσ οδϊν του οδικοφ δικτφου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδοσ».

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.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι

