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ΚΟΙΝ.:

Οριηόμενα μζλθ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 776/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168619/3171/18-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ,
Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων και Χωροταξίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ
Σχεδιαςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Υδροοικονομίασ.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 776/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Ήλιδασ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου για τθν υλοποίθςθ τθσ Πιλοτικισ Δράςθσ με τίτλο «Πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν
ςτο Διμο Ήλιδασ (ΠΔΕ)» και προχπολογιςμό 160.000,00€, ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Ζργου LIFE-IP
AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 “Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν
κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα”», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 37/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 28θ 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.: 174015/1122/24-06-2021 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 – Αντιπρόεδροσ 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.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςεκλικθ ο Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

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

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα 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 776/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Ήλιδασ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου για τθν υλοποίθςθ τθσ
Πιλοτικισ Δράςθσ με τίτλο «Πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτο Διμο Ήλιδασ (ΠΔΕ)» και προχπολογιςμό
160.000,00€, ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 “Ενιςχφοντασ
τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα”».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168619/3171/18-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ,
Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων και Χωροταξίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ
Σχεδιαςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Υδροοικονομίασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σο Π.Δ. 132/2010 «Οργανιςμόσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».(Φ.Ε.Κ. 225/Α/2010) όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Θ αρικμ. 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»: LifeIntegrated Project – Climate Action (Ολοκλθρωμζνο Ζργο Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ)».
3. Θ υπϋ αρικμ. Αρικμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/21791/3717 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./07.09.2020).
4. Θ υπϋ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/05-10-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ» (ΦΕΚ 4372/Β/05-10-2020).
5. Θ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧ/257577/5446/07-10-2020 Απόφαςθ του περιφερειάρχθ Δυτ. Ελλάδασ με κζμα τον
οριςμό τθσ ομάδασ ζργου υλοποίθςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΘ7Λ6-ΨΛ0).
6. Θ 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-sizedEnterprises
(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 ιςχφει
7. 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).»
8. 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.
9. Θ αρικμ. 186/22-12-2020 απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, οικονομικοφ ζτουσ 2021» ( θ οποία βρζκθκε νόμιμθ με τθν
αρικμ. πρ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελ/ςου, Δυτ. Ελλάδασ και Λονίου) και ςτθν οποία ζχει εγγραφεί το ζργο LIFE-IP AdaptInGR με K.A.E.
02.01.071.9919.01.1300 με προχπολογιςμό 709.000,00 €.
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10. Θ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14936/1441/22-2-2021 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του
κόςτουσ ταξιδίων – διαμονισ & θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, εξωτερικϊν ςυνεργατϊν & υπθρεςιϊν, Τποδομϊν Ζργων, λοιπϊν δαπανϊν, λειτουργικϊν και αναλϊςιμων, ςυνολικοφ ποςοφ 645.100,00 ευρϊ για το ζργο "LIFE IP
ADAPTIN-GR (αρ. πρωτ. εις. ΠΔΕ/ΔΠΧ/47678/882/22-02-2021).
11. Θ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/36201/2617/10-2-2021 Απόφαςθ με Α/Α 902 Απόφαςθ Διάκεςθσ Πίςτωςθσ φψουσ
355.000,00€ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ αμοιβϊν των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του ευρωπαϊκοφ ζργου: "LIFE IP
ADAPTIN-GR (ΑΔΑ :Ψ26Θ7Λ6-41Σ)
12. Θ από 13-12-2019 απόφαςθ 370/2019 του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ιλιδασ με τθν οποία εγκρίνεται θ
ςυμμετοχι του Διμου Ιλιδασ ςτο ζργο LIFE-IP AdaptInGR.
13. Θ με αρικ. 241/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Ιλιδασ με τθν οποία εγκρίνεται θ
ςφναψθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ (ΑΔΑ ΨΧ2ΛΩΡΚ-ΑΝ) και θ με αρικ. 75/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου του Διμου Ιλιδασ, με τθν οποία επικαιροποιείται θ απόφαςθ 241/2021 και εγκρίνεται θ ςφναψθ τθσ
παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ και το ςχζδιο αυτισ (ΑΔΑ ΨΜ7ΦΩΡΚ-Σ7Κ).
14. Σο με αρικμ. 52573/26-03-2021 ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Δαςϊν Θλείασ.
15. 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.
16. Σον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει.
17. Οι 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
ζργα.
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 ευρωπαϊκό Εκτελεςτικό Οργανιςμό Κλίματοσ, Τποδομϊν
και Περιβάλλοντοσ (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency- CINEA) ο οποίοσ από 1-4-2021
ανζλαβε τθν χρθματοδότθςθ από τον Εκτελεςτικό Οργανιςμό για τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (EASME).
το πλαίςιο του ζργου αυτοφ ζχει εγκρικεί θ υλοποίθςθ πιλοτικισ δράςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Διμου
Ιλιδασ ςτον τομζα τρωτότθτασ «Δαςικζσ πυρκαγιζσ ςε περιοχζσ επιρρεπείσ ςτθν ξθραςία (Οικοςυςτιματα και
Βιοποικιλότθτα, Δαςοκομία)» με τίτλο «Πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτο Διμο Ιλιδασ (ΠΔΕ)». Ειδικότερα, θ
πιλοτικι δράςθ κα αναπτυχκεί ςτθν Σ.Κ. Περιςτερίου και Σ.Κ. Γερακίου του Διμου Ιλιδασ για τθν πρόλθψθ
δαςικϊν πυρκαγιϊν.
φμφωνα με το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίου του ζργου τα προτεινόμενα μζτρα-δράςεισ ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ
είναι:
1. Δαςικι Μελζτθ για τον Ολοκλθρωμζνο χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αειφορικισ Ανάπτυξθσ και ολοκλθρωμζνθσ
αντιπυρικισ προςταςίασ για τθν φυςικι προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων (πρόκειται για τθν
απογραφι, ανάλυςθ και διερεφνθςθ των επεμβάςεων προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανάπτυξι του, θ προςταςία
του και θ παραγωγικότθτα του).
2. Καταςκευι/προμικεια Πυροφυλακίου ςτθ κζςθ «Αετοφωλιά» ςτθν Σ.Κ. Περιςτερίου.
3. Από τα αποτελζςματα τθσ ανωτζρω μελζτθσ και τισ προτεινόμενεσ δράςεισ που κα προκφψουν κα
υλοποιθκεί κάποια δράςθ (προμικεια εξοπλιςμοφ-ζργο) ςτο μζτρο του εφικτοφ.
Ο προχπολογιςμόσ των ανωτζρω δράςεων, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο οικονομικό τμιμα του ζργου, εκτιμάται
ςε 160.000,00€ ωσ ακολοφκωσ:
1. Μελζτθ: 80.000 ευρϊ (Περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
2. Καταςκευι/Προμικεια Πυροφυλακίου: 40.000 ευρϊ (Περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
3. Τλοποίθςθ άλλθσ δράςθσ (Προμικεια εξοπλιςμοφ ι ζργο): 40.000 ευρϊ (Περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%).
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Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 ζχει
εκδϊςει τθν με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14936/1441/22-02-2021 Βεβαίωςθ Υπαρξθσ Πίςτωςθσ και τθν με αρ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/36201/2617/10-2-2021 και τθν με Α/Α 902 Απόφαςθ Διάκεςθσ Πίςτωςθσ φψουσ 355.000,00€ για τθν
κάλυψθ του κόςτουσ αμοιβϊν των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του ευρωπαϊκοφ ζργου: "LIFE IP ADAPTIN-GR (ΑΔΑ
:Ψ26Θ7Λ6-41Σ), 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.
Δεδομζνου ότι ο προχπολογιςμόσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 για τθν εφαρμογι των
πιλοτικϊν δράςεων ζχει εγκρικεί και κα διαχειριςτεί από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ εταίροσ του ζργου
και ςτθν εν λόγω Πιλοτικι Δράςθ περιλαμβάνεται Δαςοτεχνικι μελζτθ, και υλοποίθςθ ζργων-δράςεων ςε
δθμόςια δαςικι γθ κρίνεται ςκόπιμθ θ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ, ϊςτε να κακοριςτοφν οι όροι
ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυμβαλλόμενων φορζων (Διμοσ Ιλιδασ, ΑΔΠΔΕΛ, Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ), για τθν
υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Πιλοτικισ Δράςθσ.
Δεδομζνου ότι :
1. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 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, οι Περιφζρειεσ μποροφν να
ςυνάπτουν Προγραμματικζσ υμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου.
2. Ο Φορζασ Τλοποίθςθσ (Διμοσ Ιλιδασ) διακζτει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ (τεχνικζσ και οικονομικζσ
υπθρεςίεσ, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία ςτελζχωςθ κ.λ.π) για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω πιλοτικοφ
ζργου
3. Με το άρκρο 132 του ν. 4714-2020 «Θ παρ. 9 του άρκρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) το οποίο
αντικακίςταται ωσ εξισ: «9. Θ ςφναψθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ
αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.»
4. Οι προγραμματικζσ ςυμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια δάςθ και
δαςικζσ εκτάςεισ ρυκμίηονται μεταξφ άλλων και από τθν τθν υπϋ αρικ. 168651/728/27-4-12 διαταγι Τπ.
Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ για τισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν
ζργων ςε δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ (ΑΔΑ Β49Κ0-Γ25).
ΕΛΘΓΟΤΜΑΣΕ
Α. τθν ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ του Διμου
Ιλιδασ και τθσ Α.Δ.Π.ΔΕ.Λ.
Β1. τον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Επιτροπι Επίλυςθσ Διοικθτικϊν
Διαφορϊν τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 5 αυτισ και ςυγκεκριμζνα
δφο εκπροςϊπουσ για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ
Β2. τον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ
Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 6 αυτισ και ςυγκεκριμζνα:

Ζνα εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τον αναπλθρωτι του

Ζνα εκπρόςωπο τθσ ΠΔΕ ωσ φορζα Χρθματοδότθςθσ -- πλθρωμϊν με τον αναπλθρωτι του, ιτοι
τον Πρ. Σμ. Τδροοικονομίασ ΠΔΕ/ΔΠΧ κ. Παπαηθςίμου τζφανο (υπεφκυνοσ ζργου LIFE-IP AdaptinGR),
με αναπλθρϊτρια του τθν Πρ. του Σμ. Φυςικϊν Εφαρμογϊν τθσ Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και
Φυςικϊν Πόρων κ. Μακρι Μαρία (Τπεφκυνθ οικονομικϊν ζργου LIFE-IP AdaptinGR).
Γ. Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ, Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων και Χωροταξίασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.

Θ Προγραμματικι ςφμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
για τθν προμικεια υλικϊν, τθν μελζτθ και εκτζλεςθ δθμοςίων δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια
δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ ςτθν περιοχι του Διμου Ήλιδασ Π.Ε. Ηλείασ για τθν υλοποίθςθ τθσ
Πιλοτικισ δράςθσ «Πρόληψη δαςικών πυρκαγιών ςτο Δήμο Ήλιδασ (ΠΔΕ)» ςτα πλαίςια
ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο ζργο “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικόσ LIFE17
IPC/GR/000006).
ιμερα τθν ......../........................../ 2021, θμζρα …………………….……,
οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Η Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου - Δυτικισ Ελλάδασ – Ιονίου, που νομίμωσ
εκπροςωπείται από τον υντονιςτι κ. ……….………………..,ωσ «Κφριοσ του ζργου»,
2. Ο Διμοσ Ήλιδασ, που εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. …………………….(Όνομα Δθμάρχου), ωσ
«Φορζασ Τλοποίθςθσ Ζργου» και
3. Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ που εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ.
………………………………………………….., (Όνομα Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ, Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν
Πόρων και Χωροταξίασ), ωσ «Φορζασ Χρθματοδότθςθσ-πλθρωμϊν».

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν.Δ. 86/69 «Περί Δαςικοφ Κϊδικα»(ΦΕΚ Αϋ7).
2. Σο Ν. 998/79 «Περί προςταςίασ δαςϊν και δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ» (ΦΕΚ Αϋ289)
όπωσ ιςχφει.
3. Σο Π.Δ. 437/81, «περί μελζτθσ και εκτζλεςθσ δαςοτεχνικϊν ζργων» (ΦΕΚ Αϋ120).
4. Σθν υπϋ αρικ. 168651/728/27-4-12 διαταγι Τπ. Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ για τισ
προγραμματικζσ ςυμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια δάςθ
και δαςικζσ εκτάςεισ.
5. Σθν ΤΑ υπ. αρ. ΤΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/61420/447 (ΦΕΚ 2863 Πρϊτο χζδιο Δράςθσ του χεδίου
τρατθγικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δαςοπονίασ 2018-2038 (Δθμόςια Πολιτικι Πρόλθψθσ Δαςικϊν
Πυρκαγιϊν).
6. Σον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει.
7. Σο άρκρο 43 του Ν. 4605/19 που τροποποιεί διατάξεισ του Ν. 4412/16.
8. Σο άρκρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 6 παρ.14
του Ν. 2240/94(153 Αϋ) και αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 3 άρκρο 29 Ν. 3937/2011 «Διατιρθςθ
τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 60/Α’/31-3-2011),κακϊσ και με τθν παρ. 3 του
άρκρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ κλπ.» (ΦΕΚ 24 Αϋ).
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πράζινο Ταμείο/With the contribution of the
Green Fund
1
Σελίδα 6 από 21

ΑΔΑ: 91ΕΡ7Λ6-Π6Δ
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πρόγραμμα LIFE ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
With the contribution of the LIFE Programme
of the European Union

9. Σο άρκρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»(ΦΕΚ 114 Αϋ).
10. 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(ΦΕΚ Αϋ196).
11. Σο Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφαςίηουν και γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα
ζργων που εκτελοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Τπ. Γεωργίασ» (ΦΕΚ 65 Αϋ).
12. Σον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α’/22-10-98) «Μεταβίβαςη αρμοδιοτήτων ςτισ Περιφζρειεσ και την
Αυτοδιοίκηςη και άλλεσ διατάξεισ».
13. Σα άρκρα 8,100 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (Φ.Ε.Κ. 87/ Αϋ/7-06-10) όπωσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
14. Σθν υπϋ αρικ. 15870/15-5-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν περί διοριςμοφ υντονιςτι
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου (ΦΕΚ 250/
ΤΟΔΔ/26-5-2017).
15. Σθν με αρικ. 241/22-07--2020 απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου
Ιλιδασ, με τθν οποία εγκρίνεται θ ςφναψθ τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ και τθν με
αρ. 06/22-02-2021 απόφαςθ επικαιροποίθςθσ τθσ με αρ. 241/22-07-2020 απόφαςθσ.
16. Σο με αρικμ. 52573/26-03-2021 ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Δαςϊν Θλείασ και τθ ςχετικι
αλλθλογραφία για τθ ςφναψθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
17. Σθν αρικμ. ……………….. γνωμοδότθςθ του Γενικοφ Διευκυντι Δαςϊν και Αγροτικϊν υποκζςεων
……………………………..
18. Σθν ςχετικι ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Δαςϊν Θλείασ.
19. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/2010, περί οργανιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ (ΦΕΚ
225/Αϋ/27-12-2010), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/
Βϋ/30-12-2016) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτ.
Ελλάδασ & Λονίου, τθν 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ2953/Β’/29-8-2017 απόφαςθ υντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου «Σροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και τθν αρικ.
165633/29-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β/29-8-2020) απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου περί Σροποποίθςθσ Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
20. Σο 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.
21. Σο γεγονόσ ότι ςτο εν λόγω ζργο περιλαμβάνεται Δαςοτεχνικι μελζτθ και θ Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδοσ και ο Διμοσ Ιλιδασ δεν διακζτουν το απαιτοφμενο επιςτθμονικό προςωπικό
(Δαςοτεχνικό) για τθν ςφναξθ τθσ μελζτθσ και τθν υλοποίθςθ δαςοτεχνικϊν ζργων.
22. Σθν υπ’ αρικμ. 370/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Ιλιδασ, με τθν οποία
εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του Διμου ςτο Πρόγραμμα LIFEadaptinGR για τθν εφαρμογι πιλοτικισ
δράςθσ ςτισ Κοινότθτεσ Περιςτερίου και Γερακίου, για τθν πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
23. Σθν υπ’ αρικμ. 145/03-10-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «φςταςθ Επιτροπισ με τον τίτλο «Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςε αυτιν».
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πράζινο Ταμείο/With the contribution of the
Green Fund
2
Σελίδα 7 από 21

ΑΔΑ: 91ΕΡ7Λ6-Π6Δ
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πρόγραμμα LIFE ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
With the contribution of the LIFE Programme
of the European Union

24. Σθν υπ’ αρικμ. .……../…..…../2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ζγκριςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ και τθν υπογραφι
τθσ.
25. 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 114Α’), όπωσ αυτό
ιςχφει.
26. Σον Ν. 3852/2010, παράγραφοσ 1α του άρκρου 100 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και
τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και
τον 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.
27. Σθν με αρ. 66/13-02-2019 (ΑΔΑ:97Ψ67Λ6-ΤΦΠ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ
&Κοινωνικισ Πολιτικισ τθσ ΠΔΕ (ορκι επανάλθψθ ςτισ 07-03-2019) με κζμα «Ζγκριςη
ςυμμετοχήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ωσ Εταίροσ ςτο εγκεκριμζνο ζργο: «LIFE-IP
AdaptInGR»: Life Integrated Project – Climate Action (Ολοκληρωμζνο Ζργο - Δράςεισ για την
αντιμετϊπιςη τησ κλιματικήσ αλλαγήσ)».
28. Σθν με αρ. πρωτ. 118276/2062/16-04-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα τον οριςμό τθσ ομάδασ ζργου υλοποίθςθσ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17
IPC/GR/000006 (ΑΔΑ: Ω5Λ57Λ6-Λ42).
29. 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-sizedEnterprises (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
ιςχφει.
30. Σθν με αρ. πρωτ. 11544/30-01-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ για
τθν ζγκριςθ ζνταξθσ του ζργου «Ενιςχφοντασ την εφαρμογή πολιτικήσ για την προςαρμογή ςτην
κλιματική αλλαγή ςτην Ελλάδα (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» ςτθ ΑΕ 075/2 του
ΠΔΕ 2019 με κωδικό 2019Ε07520000 (ΑΔΑ: 6ΡΑΟ465ΧΛ8-45Ω).
31. Σο από 03-04-2019 ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ μεταξφ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και
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.
32. Σθν αρικμ. 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 €.
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33. Σθν με αρ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ), απόφαςθ του ςυντονιςτι τθσ
Α.Δ.Π.ΔΕ.Λ με τθν οποία βρζκθκε νόμιμθ θ αρικμ. 186/2020 (ΑΔΑ:ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά με τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
34. Θ υπϋ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/05-10-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ» (ΦΕΚ
4372/Β/05-10-2020).
ςυμφϊνθςαν ςτθ ςφναψθ τθσ παροφςθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
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).
το πλαίςιο του ζργου αυτοφ ζχει εγκρικεί θ υλοποίθςθ πιλοτικισ δράςθσ ςτθν χωρικι
αρμοδιότθτα του Διμου Ιλιδασ ςτον τομζα τρωτότητασ «Δαςικζσ πυρκαγιζσ ςε περιοχζσ επιρρεπείσ
ςτην ξηραςία (Οικοςυςτήματα και Βιοποικιλότητα, Δαςοκομία)» με τίτλο «Πρόλθψθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν ςτο Διμο Ήλιδασ (ΠΔΕ)».Ειδικότερα, θ πιλοτικι δράςθ κα αναπτυχκεί ςτθν Σ.Κ.
Περιςτερίου και Σ.Κ. Γερακίου του Διμου Ιλιδασ για τθν πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
φμφωνα με το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίου του ζργου τα προτεινόμενα μζτρα-δράςεισ ςτισ
περιοχζσ εφαρμογισ είναι:
1. Δαςικι Μελζτθ για τον Ολοκλθρωμζνο χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αειφορικισ Ανάπτυξθσ και
ολοκλθρωμζνθσ αντιπυρικισ προςταςίασ για τθν φυςικι προςταςία των δαςικϊν
οικοςυςτθμάτων (πρόκειται για τθν απογραφι, ανάλυςθ και διερεφνθςθ των επεμβάςεων
προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανάπτυξι του, θ προςταςία του και θ παραγωγικότθτα του).
2. Καταςκευι/προμικεια Πυροφυλακίου ςτθ κζςθ «Αετοφωλιά» ςτθν Σ.Κ. Περιςτερίου.
3. Από τα αποτελζςματα τθσ ανωτζρω μελζτθσ και τισ προτεινόμενεσ δράςεισ που κα
προκφψουν κα υλοποιθκεί κάποια δράςθ (προμικεια εξοπλιςμοφ-ζργο) ςτο μζτρο του
εφικτοφ.
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Ο προχπολογιςμόσ των ανωτζρω δράςεων, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο οικονομικό τμιμα του
ζργου, εκτιμάται ωσ ακολοφκωσ:
1. Μελζτθ: 80.000 ευρϊ (Περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
2. Καταςκευι/Προμικεια Πυροφυλακίου: 40.000 ευρϊ (Περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
3. Τλοποίθςθ άλλθσ δράςθσ (Προμικεια εξοπλιςμοφ ι ζργο): 40.000 ευρϊ (Περιλαμβανομζνου
ΦΠΑ 24%).
Δεδομζνου ότι:
 ο προχπολογιςμόσ του ζργου για τθν εφαρμογι των πιλοτικϊν δράςεων ζχει εγκρικεί και κα
διαχειριςτεί από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ εταίροσ του ζργου και
 ςτθν εν λόγω Πιλοτικι Δράςθ περιλαμβάνεται Δαςοτεχνικι μελζτθ,
κρίνεται ςκόπιμθ θ ςφνταξθ τθσ παροφςασ Π.., ϊςτε να κακοριςτοφν οι όροι ςυνεργαςίασ μεταξφ
των ςυμβαλλόμενων φορζων για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Πιλοτικισ Δράςθσ.
ΑΡΘΡΟ 1: κοπόσ - Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ
κοπόσ τθσ παροφςθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ Πιλοτικισ δράςθσ με τίτλο
«Πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτο Διμο Ήλιδασ (ΠΔΕ)» ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου LIFE-IP
AdaptInGR, ςτο οποίο θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ, με ςυντονιςτι το
ΤΠ.ΕΝ, Δ/νςθ Γεν. Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ, Δ/νςθ Κλιματικισ Αλλαγισ & Ποιότθτασ τθσ
Ατμόςφαιρασ, Σμιμα Κλιματικισ Αλλαγισ.
Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ςτα πλαίςια τθσ πιλοτικισ δράςθσ είναι θ
υλοποίθςθ:
Α. Δαςικήσ Μελζτησ: για τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό διαχείριςθσ, αειφορικισ ανάπτυξθσ και
ολοκλθρωμζνθσ αντιπυρικισ προςταςίασ για τθ φυςικι προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων.
Πρόκειται για τθν απογραφι, ανάλυςθ και διερεφνθςθ των επεμβάςεων προκειμζνου να ενιςχυκεί
θ ανάπτυξθ, θ προςταςία και θ παραγωγικότθτα του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ ςτισ περιοχζσ Σ.Κ
Περιςτερίου και Σ.Κ Γερακίου του Διμου Ιλιδασ. Πρόκειται να εξεταςτοφν και να προτακοφν καλζσ
πρακτικζσ και μζτρα. Ενδεικτικά αναφζρονται :
 υντιρθςθ δαςικοφ οδικοφ δικτφου
 Διάνοιξθ και ςυντιρθςθ αντιπυρικϊν ηωνϊν
 Καταςκευι και ςυντιρθςθ δεξαμενϊν νεροφ, μζτρα ςυγκράτθςθσ φυςικισ απορροισ υδάτων
 Καταςκευι και ςυντιρθςθ πυροφυλακίων
 Διαχείριςθ βιομάηασ ανκεκτικισ ςτισ πυρκαγιζσ
 Διάςπαςθ ςυνζχεια τθσ καφςιμθσ φλθσ
 Χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν πρόλθψθ και τθ κατάςβεςθ πυρκαγιϊν (εκςυγχρονιςμόσ
πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ κ.α.)
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Β. Καταςκευήσ/προμήθειασ ςφγχρονου Πυροφυλακίου, ςτθ κζςθ «Αετοφωλιά» ςτθν Σ.Κ.
Περιςτερίου.
Γ. Προμήθειασ εξοπλιςμοφ ή καταςκευήσ ζργου: για τθν υλοποίθςθ μζτρων πρόλθψθσ πυρκαγιϊν
(τα οποία κα προκφψουν από τθν ανωτζρω (Α) μελζτθ).
ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφι του Ζργου τθσ Πιλοτικισ Δράςθσ
Θ Πιλοτικι Δράςθ περιλαμβάνει τθ μελζτθ και εκτζλεςθ των παρακάτω ζργων:
 Δαςικι Μελζτθ για τον Ολοκλθρωμζνο χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αειφορικισ Ανάπτυξθσ και
ολοκλθρωμζνθσ αντιπυρικισ προςταςίασ ςτισ Σ.Κ. Περιςτερίου και Γερακίου του Διμου Ιλιδασ,
Π.Ε. Θλείασ, Π.Δ.Ε.
 Καταςκευι/προμικεια ςφγχρονου Πυροφυλακίου ςτθ κζςθ Αετοφωλιά Σ.Κ. Περιςτερίου.
 Τλοποίθςθ μζτρων πρόλθψθσ πυρκαγιϊν (Προμικεια εξοπλιςμοφ ι ζργο) ςφμφωνα με τθν
δαςικι Μελζτθ.
ΑΡΘΡΟ 3: Σρόποσ εκτζλεςθσ των ζργων
1. Οι μελζτεσ και τα ζργα ανατίκενται ι εκτελοφνται από τον Διμο Ιλιδασ, ςφμφωνα με τθν
νομοκεςία που αφορά ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ Αϋ βακμοφ, τθρουμζνων των όρων και
περιοριςμϊν τθσ παροφςθσ.
2. Οι μελζτεσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ που ορίηονται από τισ
τεχνικζσ προδιάγραφεσ των αντίςτοιχων κατθγοριϊν δαςικισ οδοποιίασ, πυροφυλακίων, δεξαμενϊν
& διαχείριςθσ βιομάηασ.
3. Θ ζγκριςθ των μελετϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν μελζτθ και καταςκευι
των δθμόςιων δαςοτεχνικϊν ζργων (Π.Δ. 437/81, 146/88, Ν.3669/2008 και Ν.4412/16 ).
4. Θ επίβλεψθ και εποπτεία των καταςκευϊν γίνεται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει το
φορζα εκτζλεςθσ-υλοποίθςθσ του ζργου.
ΑΡΘΡΟ 4: Όργανα που αποφαςίηουν και γνωμοδοτοφν ςε κζματα ζργων που μελετϊνται ι
εκτελοφνται με τθν παροφςα Προγραμματικι φμβαςθ
1. «Φορζασ καταςκευισ του ζργου» είναι ο Διμοσ Ιλιδασ.
2. «Διευκφνουςα Τπθρεςία» ι «Επιβλζπουςα Τπθρεςία» είναι θ Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου
Ιλιδασ, ςτελεχωμζνθ με το απαιτοφμενο επιςτθμονικό (δαςοτεχνικό ι μθχανικό) και λοιπό
προςωπικό, για τισ ανάγκεσ του ζργου.
3. «Προϊςταμζνθ Αρχι» ι «Εποπτεφουςα Αρχι» είναι το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Ιλιδασ.
4. Θ Οικονομικι Επιτροπι του ανωτζρω Διμου, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 3852/2010 και με
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του ιδίου άρκρου, είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ των
όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων και τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ των δθμοπραςιϊν. Θ
ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 221 και 221Α του Ν. 4412/2016,
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5.

6.
7.
8.

τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» και τθ με αρ. πρωτ.
ΔΝ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β'/2017) Τ.Α.
Θ Δ/νςθ Δαςϊν Ηλείασ δίνει τισ κάτωκι προεγκρίςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 53 του
Ν. 4042/2012:
i) προζγκριςθ του τεφχουσ Δθμοπράτθςθσ (ελζγχεται θ διακιρυξθ, θ κατθγορία πτυχίων των
μελετθτϊν-εργολθπτϊν που μποροφν να ςυμμετζχουν, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ, κακϊσ και θ Ειδικι
υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.)).
ii) προζγκριςθ Ανακεφαλαιωτικϊν Πινάκων Εργαςιϊν (Α.Π.Ε.) και κακοριςμό τιμϊν νζων
εργαςιϊν.
iii) προζγκριςθ για παράταςθ του χρόνου εκτζλεςθσ.
Επιβλζποντεσ για τθν ςφνταξθ των μελετϊν και εκτζλεςθ των ζργων τθσ Π.. ορίηονται Δαςολόγοι
(απόφοιτοι Α.Ε.Λ.) ι Δαςοπόνοι (απόφοιτοι Σ.Ε.Λ.) ι Μθχανικοί τθσ «Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ».
Σεχνικό υμβοφλιο: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ.
Αιτιςεισ κεραπείασ: φμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 227 του Ν. 3852/2010 «Νζα
Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ -Πρόγραμμα Καλλικράτησ»,
αρμόδιοσ να αποφανκεί επί των αιτιςεων κεραπείασ του αναδόχου του ζργου είναι ο Ελεγκτισ
Νομιμότθτασ, ο οποίοσ προΐςταται τθσ Αυτοτελοφσ Τπθρεςίασ Εποπτείασ ΟΣΑ, θ οποία ζχει
ςυςτακεί με τον ωσ άνω νόμο. Μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, αρμόδιοσ να
αποφαίνεται επί των ανωτζρω αιτιςεων είναι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 238 παρ. 1
του ιδίου νόμου, ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 5: Επιτροπι Επίλυςθσ Διοικθτικϊν Διαφορϊν

Θ επιτροπι αυτι είναι τριμερισ και απαρτίηεται από δφο εκπροςϊπουσ από κάκε ςυμβαλλόμενο, οι
οποίοι ορίηονται, μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ωσ ακολοφκωσ:
α) Για τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου – Δυτικισ Ελλάδασ – Λονίου:
1. Ο Γενικόσ Δ/ντισ Δαςϊν & Αγροτικϊν Τποκζςεων, με τον νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ πρόεδροσ.
2. Ο Διευκυντισ Δαςϊν Θλείασ, με τον νόμιμο αναπλθρωτι του.
β) Για τον Διμο Ιλιδασ:
1. Ο Διμαρχοσ, κ. Γιάννθσ Λυμπζρθσ, με τον νόμιμο αναπλθρωτι του κ. Αντιδιμαρχο κ. Μποφρα
Αβραάμ.
2. Ο Αντιδιμαρχοσ, κ Χριςτοφόρου Ευάγγελοσ, με αναπλθρωτι του τον Αντιδιμαρχο Παπαδόπουλο
Βαςίλειο.
γ) Για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ:
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1. Ο………………………………………………….., με αναπλθρωτι του τον ……………………………………………………..…..
2. Ο …………………………………………………., με αναπλθρωτι του τον …………………………………………..……………..
Οι αρμοδιότθτεσ του οργάνου επίλυςθσ διοικθτικϊν διαφορϊν είναι οι εξισ:


Θ επίλυςθ προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ κα προκφψουν από τθν ερμθνεία και εφαρμογι
τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.

Θ ρφκμιςθ λεπτομερειϊν και διαδικαςτικϊν κεμάτων αναγκαίων για τθν εφαρμογι των όρων
τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.

Θ πιςτοποίθςθ γεγονότων και καταςτάςεων που αποτελοφν αφετθρίεσ δικαιωμάτων και
υποχρεϊςεων των ςυμβαλλόμενων.
Οι αποφάςεισ τθσ επιτροπισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και ιςχφουν εφόςον ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ πλειοψθφίασ μετζχει και ζνασ τουλάχιςτον εκπρόςωποσ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ άποψθ του προζδρου.
Θ επιτροπι ςυγκαλείτε από τον πρόεδρο όταν ηθτθκεί από ζνα εκ των ςυμβαλλόμενων μερϊν.
Χρζθ γραμματζα κα εκτελεί υπάλλθλοσ που κα ορίςει θ Προϊςταμζνθ Αρχι.
ΑΡΘΡΟ 6: Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ, εκτιμϊντασ τθ ςοβαρότθτα του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυμφωνοφν
ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ
παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκρου 100 παρ. 2.α. του Ν.
3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα
Καλλικράτησ» (Φ.Ε.Κ. 87/Αϋ/7-06-10).
Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ είναι εξαμελισ και αποτελείται από :
1) Ζναν Εκπρόςωπο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Θλείασ, με τον αναπλθρωτι του, ο οποίοσ ορίηεται ωσ
πρόεδροσ τθσ επιτροπισ.
2) Ζναν Εκπρόςωπο του Δαςαρχείου Αμαλιάδασ, με τον αναπλθρωτι του.
3) Δφο εκπροςϊπουσ του Διμου Ιλιδασ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ.
4) Δφο εκπροςϊπουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ.
Χρζθ γραμματζα κα εκτελεί υπάλλθλοσ που κα ορίςει θ Προϊςταμζνθ Αρχι
Οι εκπρόςωποι των ανωτζρω φορζων ΟΣΑ κα οριςκοφν με απόφαςθ των κατά των νόμο
ςυλλογικϊν τουσ οργάνων και οι εκπρόςωποι των δαςικϊν υπθρεςιϊν κα οριςκοφν με απόφαςθ
του υντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των ζργων και τθν τιρθςθ των όρων
τθσ ςφμβαςθσ. Θ επιτροπι ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ κα δίνει αναφορζσ ςτθν Επιτροπι
Επίλυςθσ Διοικθτικϊν Διαφορϊν, για τθν πορεία εκτζλεςθσ των ζργων και τθν τιρθςθ ι μθ των
υποχρεϊςεων του ςυμβαλλόμενων μερϊν και κα ειςθγείται κάκε τι που κρίνει ςκόπιμο για τθν
καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ που προβλζπει θ παροφςα Προγραμματικι φμβαςθ και
γενικότερα, για τθν ορκι εφαρμογι τθσ.
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
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Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ κα ςυνεδριάηει, μετά από πρόςκλθςθ του προζδρου, με τθν παρουςία
όλων των μελϊν τθσ οποτεδιποτε αυτό κρικεί αναγκαίο. Οι αποφάςεισ τθσ επιτροπισ
κοινοποιοφνται ςτθν Επιτροπι Επίλυςθσ Διοικθτικϊν Διαφορϊν και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ
υπεριςχφει θ άποψθ του προζδρου.
Σα πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ κα τθροφνται και φυλάςςονται από τον γραμματζα
τθσ επιτροπισ.
Σο ζργο τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ κα διαρκζςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ
φμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7: Δαπάνθ -Χρθματοδότθςθ του ζργου
Θ προ εκτιμϊμενθ δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου, που ανζρχεται ςτο φψοσ των 160.000,00 €
περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% και κα καλυφκεί εξολοκλιρου από το πρόγραμμα LIFE-IP
AdaptInGR με μζριμνα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, από πόρουσ του ζργου και κατόπιν των
προβλεπόμενων επιχορθγιςεων από τον ςυντονιςτι εταίρο του ζργου.
Οι πλθρωμζσ των δαπανϊν κα πραγματοποιοφνται κατόπιν αποςτολισ από τον Φορζα Τλοποίθςθσ
όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει (διαδικαςία
ανάκεςθσ, πρακτικά διαγωνιςμϊν, ςυμβάςεισ, δθμοςιεφςεισ, πρακτικά παραλαβισ τθσ επιτροπισ
παρακολοφκθςθσ παραλαβισ, λογαριαςμϊν, τιμολογίων, οριςτικϊν παραδοτζων) ςτθν αρμόδια
Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ ΠΔΕ για τθν εκτζλεςθ των πλθρωμϊν.
Σα παραςτατικά δαπανϊν πρζπει να εκδίδονται με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ ΠΔΕ (επωνυμία, ΑΦΜ
κ.α.) ϊςτε οι ςχετικζσ δαπάνεσ να είναι επιλζξιμεσ από το LIFE-IP AdaptInGR.
ΑΡΘΡΟ 8: Χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
1. Θ διάρκεια τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και ιςχφει μζχρι
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου LIFE-IP AdaptInGR (31-12-2026).
Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατακεί με τουσ ίδιουσ όρουσ μετά από παράταςθ του ζργου
LIFEadaptinGR και με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων, κατόπιν ειδικϊσ αιτιολογθμζνθσ
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και ςχετικι γνϊμθ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δαςϊν.
Συχόν παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ δεν ςυνεπάγεται επζκταςθ
του οικονομικοφ αντικειμζνου αυτισ.
2. Θ ςφμβαςθ μπορεί να διακοπεί μονομερϊσ από το Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ, εάν ςτθ πορεία εκτζλεςθσ τθσ
διαπιςτωκεί θ ςυςτθματικι άρνθςθ από τον Διμο Ιλιδασ, να ςυνεργαςτεί και να εκπλθρϊςει τισ
προβλεπόμενεσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ του, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται
κίνδυνοσ για τθ ςωςτι εκτζλεςθ των ζργων και τθν προςταςία του δαςικοφ χαρακτιρα τθσ ζκταςθσ
και του οικοςυςτιματοσ τθσ περιοχισ. τθ περίπτωςθ αυτι ςυνεχίηονται οι προγραμματιςμζνεσ
εργαςίεσ από τθν αρμόδια Δαςικι Τπθρεςία και θ δαπάνθ τουσ καταλογίηεται ςε βάροσ του Διμου
Ιλιδασ.
ΑΡΘΡΟ 9: Χρονοδιάγραμμα
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
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Σα ζργα κα εκτελοφνται ςφμφωνα με ετιςια προγράμματα που κα ςυντάςςονται από τθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία ςε ςυνεργαςία με τθν ΠΔΕ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
απαιτιςεισ/υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από το ζργο LIFE-IP AdaptInGR και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ τθσ παροφςθσ. Θ κεϊρθςθ και ζγκριςθ των μελετϊν κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 του Π.Δ/τοσ 437/81.
Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Προγραμματικισ ςφμβαςθσ
Χρόνοσ
ΔΡΑΗ –
Π/Τ
ολοκλιρωςθσ
Παραδοτζα – περιλαμβανομζνου
Ορόςθμα
ΦΠΑ 24%
Α. Δαςική Μελζτη: για τον
Φεβρουάριοσ 2023 Α3, C2.1
80.000,00 €
ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό
(Μ50)
διαχείριςθσ, αειφορικισ ανάπτυξθσ
και ολοκλθρωμζνθσ αντιπυρικισ
προςταςίασ για τθ φυςικι προςταςία
των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων.
Α1. Προετοιμαςία Σεχνικϊν
12/2020 (Μ24)
A3.M2, Α3.D6
Προδιαγραφϊν και Σευχϊν
διακιρυξθσ Δαςικισ Μελζτθσ
Α2. Ανάκεςθ Δαςικισ Μελζτθσ
Α3. Ολοκλιρωςθ Δαςικισ Μελζτθσ

Β. Καταςκευή – προμήθειασ
ςφγχρονου Πυροφυλακίου, ςτθ κζςθ
«Αετοφωλιά» ςτθν Σ.Κ. Περιςτερίου.

10/2021 (Μ34)
C2.D1, C2.M1
2/2023 (Μ50)
C2.D3
Μάρτιοσ 2023 (Μ51) Α3, C2.2

Β1. Προετοιμαςία Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν για Πυροφυλάκιο
Β2. Ανάκεςθ προμικειασ/καταςκευισ
πυροφυλακίου
Β3. Ζναρξθ εργαςιϊν καταςκευισ
πυροφυλακίου

12/2020 (Μ24)

A3.M2

10/2021 (M34)

C2.D1, C2.Μ1

3/2023 (Μ51)

C2.M5

Γ. Προμήθεια εξοπλιςμοφ ή
καταςκευήσ ζργου: για τθν
υλοποίθςθ μζτρων πρόλθψθσ
πυρκαγιϊν (τα οποία κα προκφψουν
από τθν ανωτζρω (Α) μελζτθ).
Γ.1 Συμπληρωματική χρηματοδότηςη
για την υλοποίηςη μζτρων
πρόληψησ
Γ2. Υλοποίηςη παρουςίαςη και
αξιολόγηςη μζτρων πρόληψησ

επτζμβριοσ
(Μ93)

2026 C2.2

12/2025 (Μ84)

C2.D7

9/2026 (Μ93)

C2.D8

80.000,00 €
40.000,00 €

40.000,00 €
40.000,00 €

Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πράζινο Ταμείο/With the contribution of the
Green Fund
10
Σελίδα 15 από 21

ΑΔΑ: 91ΕΡ7Λ6-Π6Δ
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πρόγραμμα LIFE ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
With the contribution of the LIFE Programme
of the European Union

Αλλαγζσ ςτο παρόν χρονοδιάγραμμα μποροφν να επζλκουν μετά από τροποποίθςθ του τεχνικοφ
Δελτίου του ζργου LIFE-IP AdaptInGR ι εφόςον απαιτείται και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται
περί τροποποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτο αρ. 10.
ΑΡΘΡΟ 10: Σροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ
1. Καμία τροποποίθςθ τθσ Π.. δεν γίνεται όςον αφορά το αντικείμενό τθσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ
των ζργων (Άρκρο 1 και 3).
2. Για τυχόν τροποποίθςθ ςε άλλα ςθμεία τθσ Π.., εκτόσ των ανωτζρω, απαιτείται θ ςφμφωνθ
γνϊμθ αμφοτζρων των ςυμβαλλομζνων και του Σεχνικοφ υμβουλίου Δαςϊν και υπογράφεται
τροποποιθτικι ςφμβαςθ.
3. Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων, θ παράλειψθ υποχρεϊςεων, θ ανοχι καταςτάςεων αντίκετων προσ τθ
ςφμβαςθ αυτι ι θ κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ μζτρων που προβλζπει θ παροφςα, από οποιοδιποτε
ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλομζνων μερϊν από
δικαιϊματα, οφτε απαλλαγι από υποχρζωςι τουσ, οφτε αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, που δεν αναγνωρίηονται ρθτά από τθν παροφςα ςφμβαςθ.
ΑΡΘΡΟ 11: Διαχείριςθ του ζργου
Σα ζργα που δεν αφοροφν άμεςα υποδομι δαςικισ αναψυχισ κα παραδοκοφν μετά τθν
ολοκλιρωςι τουσ ςτο αρμόδιο Δαςαρχείο το οποίο δεςμεφεται για τθν ςυντιρθςθ και λειτουργία
τουσ.
ΑΡΘΡΟ 12: Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων
1. Ο Διμοσ Ήλιδασ αναλαμβάνει:
 Να λαμβάνει τισ προεγκρίςεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 4 τθσ Π.. από τθν Δ/νςθ Δαςϊν Θλείασ
 Να εφαρμόςει τθ διάταξθ του άρκρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με
το άρκρο 23 του Ν. 3470/28-6-06, με εφαρμοςτικι τθν αρ. 334133/06 ΚΤΑ (αφορά ςτθ κράτθςθ
του 6‰ από τουσ αναδόχουσ των ζργων και τθν κατάκεςθ του ςτον Ειδικό Λογαριαςμό
«Δικαιϊματα Γεωτεχνικϊν» (Δ.Ο.Τ. ΚΑΕ 3425)).
 Να ζχει τθν διεφκυνςθ, επίβλεψθ και ευκφνθ παραλαβισ των μελετϊν και ζργων κακϋ όλθ τθ
διάρκειά του, ςφμφωνα και με τθν παρ. 2 το άρκ. 4 τθσ παροφςασ.
 Να τθριςει με ςχολαςτικότθτα τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ, εργαςίεσ, τεχνικζσ και
μεκόδουσ των τεχνικϊν μελετϊν, που κα πρζπει να ςυνταχκοφν κατά τα περί μελζτθσ και
εκτζλεςθσ δαςοτεχνικϊν ζργων οριηόμενα και να εγκρικοφν από τισ Δαςικζσ Τπθρεςίεσ κατά τισ
κείμενεσ περί δαςοτεχνικϊν ζργων διατάξεισ.
 Να προςλάβει με όποιο πρόςφορο τρόπο το κατάλλθλο προςωπικό (Δαςολόγοσ απόφοιτοσ
Α.Ε.Λ. ι Δαςοπόνοσ απόφοιτοσ Σ.Ε.Λ.) για τθν επίβλεψθ υλοποίθςθσ των δαςοτεχνικϊν ζργων.
τθν περίπτωςθ όπου ο Διμοσ Ιλιδασ αδυνατεί να προςλάβει το προςωπικό αυτό, τότε αυτό κα
προςλθφκεί και κα διατεκεί μζςω του ζργου LIFE-IP AdaptinGR.
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πράζινο Ταμείο/With the contribution of the
Green Fund
11
Σελίδα 16 από 21

ΑΔΑ: 91ΕΡ7Λ6-Π6Δ
Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πρόγραμμα LIFE ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
With the contribution of the LIFE Programme
of the European Union

 Να εφαρμόςει τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ για τθν εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν
ζργων ςε δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ, ωσ και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ των αρμοδίων
Δαςικϊν Τπθρεςιϊν για τθν προςταςία του δάςουσ από πυρκαγιζσ, καταςτροφζσ βλάςτθςθσ,
και εν γζνει βλάβεσ ςτο οικοςφςτθμα.
 Να ενθμερϊνει τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν ζναρξθ και τθν πρόοδο
των εργαςιϊν και ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου να υποβάλει αναλυτικά απολογιςτικά ςτοιχεία.
 Να διαβιβάηει ςτθν αρμόδια Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ ΠΔΕ, τα απαιτοφμενα παραςτατικά για τισ
πλθρωμζσ του ζργου (Παραδοτζα, Πρακτικά παραλαβισ επιτροπϊν, Λογαριαςμοφσ, τιμολόγια
κ.λ.π.) ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι πλθρωμζσ των δαπανϊν ςφμφωνα με τα όςα
περιγράφονται ςτο αρ. 7 τθσ παροφςασ.
 Να αναρτιςει ειδικι πινακίδα ςτον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου, με δαπάνθ του ζργου
LIFEAdaptinGR, όπου κα αναγράφεται εκτόσ των άλλων, ότι το ζργο εκτελείται με τθ ςυνεργαςία
τθσ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΘ Π.Δ.Ε.Λ. / ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΔΑΩΝ ΘΛΕΛΑ και τθσ ΠΔΕ ςτα
πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου LIFE-IP AdaptInGR.
2. Η Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ (Δ/νςθ δαςϊν και Δαςαρχείο Αμαλιάδασ) αναλαμβάνει:
 Να εξαςφαλίςει τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ των ζργων μετά τθν παραλαβι τουσ.
 Να δίνει τισ προεγκρίςεισ (Δ/νςθ δαςϊν Θλείασ) τθσ παρ. 5 του άρκρου 4 τθσ Π.. από τθν
Δ/νςθ Δαςϊν.
 Να ςυμμετζχει με τον οριςμό εκπροςϊπου τθσ και αναπλθρωτι αυτοφ ςτισ επιτροπζσ
παραλαβισ των ζργων (εφόςον απαιτθκεί θ υλοποίθςθ ζργου).
 Να εγκρίνει τθν Δαςικι μελζτθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία (Δ/νςθ υντονιςμοφ &
Επικεϊρθςθσ Δαςϊν).
3. Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ αναλαμβάνει:
 Σον ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων φορζων, τθν επαφι με τουσ εταίρουσ του LIFE-IP
AdaptInGR κακϊσ και να ςυνδράμει τον Διμο Ιλιδασ και το Δαςαρχείο Αμαλιάδασ κατά τθν
διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν το Life adaptinGR.
 Σισ πλθρωμζσ λογαριαςμϊν όλων των δαπανϊν για τθν Μελζτθ, Προμικεια/καταςκευι και
γενικά για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ μζςω του LIFE-IP AdaptInGR μετά από διαβίβαςθ
των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν (Πρακτικά παραλαβισ, Παραδοτζα, Λογαριαςμοφσ,
τιμολόγια, κλπ). Οι ςχετικζσ πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται αφοφ θ ΠΔΕ λάβει τθν ςχετικι
επιχοριγθςθ από τον ςυντονιςτι εταίρο (ΤΠΕΝ) του προγράμματοσ LIFE-IP AdaptInGR. Σα
ςχετικά τιμολόγια κα είναι επιλζξιμα εφόςον εκδίδονται με τα ςτοιχεία τθσ ΠΔΕ που είναι ο
φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ δράςθσ.

ΑΡΘΡΟ 13: Ριτρεσ

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

Θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, που κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ,
από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, παρζχει ςτα άλλα το δικαίωμα να αξιϊςουν
αποκατάςταςθ των αντιςυμβατικϊν ενεργειϊν ςε εφλογο χρόνο. ε περίπτωςθ αδυναμίασ ι
αμζλειασ προσ αποκατάςταςθ από τθσ πλευράσ του ενόσ μζρουσ ζχει ο κάκε αντιςυμβαλλόμενοσ το
δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, αξιϊνοντασ κάκε κετικι
ι αποκετικι ηθμιά.
ΑΡΘΡΟ 14: Ακροτελεφτιο
Θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε για το περιεχόμενό τθσ υπογράφεται ωσ
ακολοφκωσ ςε ζξι αντίτυπα (6) από τα οποία ζκαςτοσ των ςυμβαλλομζνων κα λάβει δφο (2).

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Για τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου – Δυτικισ Ελλάδασ Ιονίου

2. Για τον Διμο Ήλιδασ

3. Για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

Ο υντονιςτισ

Ο Διμαρχοσ

Ο Περιφερειάρχθσ

Το έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο
Πράζινο Ταμείο/With the contribution of the
Green Fund
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο – Αντιπεριφερειάρχθ
Ενζργειασ, Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων και Χωροταξίασ 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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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.
 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.
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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.: 168619/3171/18-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ,
Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων και Χωροταξίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ
χεδιαςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Τδροοικονομίασ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του
Διμου Ήλιδασ και τθσ Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι. για τθν υλοποίθςθ τθσ Πιλοτικισ Δράςθσ με τίτλο «Πρόλθψθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν ςτο Διμο Ήλιδασ (ΠΔΕ)» και προχπολογιςμό 160.000,00€, ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ
Ζργου LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 “Ενιςχφοντασ τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθν
προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα”.

Β) Ορίηει εκπροςϊπουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Επιτροπι Επίλυςθσ Διοικθτικϊν
Διαφορϊν τθσ εν κζματι Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 5 αυτισ, τουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ Π.Ε. Αιτ/νιασ κ. Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο και Π.Ε. Αχαΐασ κ. Παπαδόπουλο
Παναγιϊτθ με αναπλθρωτζσ τουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ Π.Ε. Αχαΐασ κ. Μπονάνο Χαράλαμπο και
κ. Φίλια Ανδρζα.

Γ) Ορίηει: α) εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ εν
κζματι Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 6 αυτισ, τον Περιφερειακό
φμβουλο Π.Ε. Αιτ/νιασ κ. Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο με αναπλθρωτι του τον Περιφερειακό φμβουλο
Π.Ε. Αχαΐασ κ. Παπαδόπουλο Παναγιϊτθ και
β) εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ωσ Φορζασ Χρθματοδότθςθσ – Πλθρωμϊν ςτθν
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ εν κζματι Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 6
αυτισ, τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Τδροοικονομίασ τθσ ΠΔΕ/ΔΠΧ κ. Παπαηθςίμου τζφανο
(υπεφκυνοσ ζργου LIFE-IP AdaptinGR), με αναπλθρϊτριά του τθν Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Φυςικϊν
Εφαρμογϊν τθσ Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μακρι Μαρία
(Τπεφκυνθ οικονομικϊν ζργου LIFE-IP AdaptinGR).

Γ. Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ, Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων και Χωροταξίασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ
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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.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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