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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
υποβολής πρότασης με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ", προϋπολογισμός: 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας «7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΩΝ

των

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

(ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ,

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ,

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.)».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/153972/3458/24-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του άρθρου
176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» η οποία ορίζει ότι :
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: … … …
ζ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση
δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης
ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα
επιχορήγησης.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με α.π. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309 Β/30.12.2016 – ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ-7ΘΚ) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι), με θέμα
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με την οποία
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τροποποιήθηκε, στο σύνολό του, το Π.Δ. 132/12.12.2010 (ΦΕΚ 225Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» καθώς και τις με α.π. 165633/08.08.2017 (ΦΕΚ 2953 Β/29.08.2017 – ΑΔΑ: 6ΖΘΠΟΡ1Φ-Ω63)
, 20686/01.02.18 (ΦΕΚ 387 Β/08.02.2018-ΑΔΑ: 6ΣΔΧΟΡ1Φ-Χ84) , 88897/18.05.2018 (ΦΕΚ 2070 Β/07.06.2018 –
ΑΔΑ: 64Σ1ΟΡ1Φ-ΨΨΒ) και 853/08.01.2021 (ΦΕΚ 79 Β/15.01.2021 ΑΔΑ : ΩΞΧΦΟΡ1Φ-ΩΡΧ) αποφάσεις του
Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με τις οποίες έγιναν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε..
4. Την με α.π. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13.01.2022 (Φ.Ε.Κ. 27 Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε.
με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» για ένα έτος από την δημοσίευση
της απόφασης.
5. Την με α.π. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.01.2022 (Φ.Ε.Κ. 141 Β’/20.01.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με
θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ’ αρ. 112/28.09.2016 (ΑΔΑ : ΩΗΒ37Λ6-50Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για άλλες χωρικές
στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας».
7. Την με α.π. 5733/21.12.2017 (ΑΔΑ : 7ΜΜΠ7Λ6-9ΘΙ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ο.Χ.Ε.) ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
8. Την με α.π. 5175/08.11.2021(ΑΔΑ : 6ΟΤ87Λ6-Ν7Ν) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Π.Δ.Ε. (Κωδ. Προσκλ. : 7.0.0.1-f_2 , Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 5532 , Έκδοση : 1/0) για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας «7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
κλπ.)».
9. To με α.π. 1268/10.03.2022 έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με το οποίο ζητά από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ηλείας :
ως Στρατηγικός Φορέας της ΟΧΕ του άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας και δικαιούχος στην ανωτέρω
πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ,
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.)», όπως καταθέσετε πρόταση για χρηματοδότηση
υποστηρικτικής μελέτης εμπειρογνωμοσύνης από εξειδικευμένο γραφείο συμβουλών σε αντίστοιχα έργα, ώστε
να υποβοηθηθεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για την ωρίμανση της Πράξης - στο πλαίσιο της ΟΧΕ - με τίτλο
«Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υπαίθριων χώρων Αρχαίας Ολυμπίας», για τη βέλτιστη
εξειδίκευση και προσαρμογή των μελετών της ανωτέρω περιγραφόμενης Πράξης.
, επειδή ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους στην πιο πάνω πρόσκληση της
ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ.
10. Το με α.π. οικ. 80761/1059/17.02.2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας /Π.Δ.Ε. προς το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., με το οποίο εισηγείται :
Λόγω αποδυνάμωσης του προσωπικού της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ηλείας και σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 1, εδαφ. ιδ
του ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, να γνωμοδοτήσετε θετικά για την μεταφορά ενεργειών υποβολής, ένταξης
και εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση
της Λειτουργικής και Αισθητικής και αναβάθμισης δημόσιων υπαίθριων χώρων Αρχαίας Ολυμπίας» που αφορά
τεχνική βοήθεια για την ΟΧΕ Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας στην Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Το με αρ. 2 Πρακτικό συνεδρίασης της 28.03.2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε.
όπου επί του 8ου θέματος γνωμοδοτεί :
ομόφωνα υπέρ της μεταφοράς εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην ευρύτερη περιοχή του
άξονα Κατακόλου- Αρχαίας Ολυμπίας και σύμφωνα με την από 17/02/2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
και τα συνημμένα στον φάκελο στοιχεία.
12. Την με α.π. οικ. 105024/1477/08.04.2022 (ΑΔΑ : 6ΧΛΞ7Λ6-Υ7Ψ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα
"Απόφαση μεταφοράς εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
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ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην ευρύτερη περιοχή του άξονα
Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας".
13. Την με α.π. 1835/28.04.2022 (ΑΔΑ : 9ΦΝΕ7Λ6-8ΣΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Π.Δ.Ε. (Κωδ. Πρόσκλ. : ΟΧΕ_3 , Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1022,1023 , Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4313, Έκδοση: 3/0)
για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας
"«2 Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και «3 Ανάπτυξη Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών»" », ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»
Και επειδή :
α. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του μηχανισμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων,
χρηματοδοτεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 έργα και δράσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή
του Άξονα Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία. Σε συνέχεια της αναμόρφωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης της
από 21-12-2017 εγκεκριμένης Στρατηγικής, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
εξέδωσε την υπ’ αρ. 4313/28-4-2022 (ΑΔΑ 9ΦΝΕ7Λ6-8ΣΟ) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τίτλο «Δράσεις για την Υλοποίηση των στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων των Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού»
Η πρόσκληση χρηματοδοτεί , εκτός των άλλων , παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης μέσω της αναβάθμισης και
εξωραϊσμού του αστικού εξοπλισμού γεγονός με στόχο την βελτίωση και ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών
λειτουργιών του υπαίθριου δημόσιου χώρου αφού η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος δημιουργεί
ευνοϊκές συνθήκες για την εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών.
β. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προτίθεται να καταθέσει πρόταση για
χρηματοδότηση έργου που αφορά στην «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης (8 σχετικό).
Η παραπάνω πράξη θα προταθεί από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Κατακόλου Αρχαίας Ολυμπίας και θα αποτελείται από δυο (2) υποέργα:
➢ Ανάπλαση πλατείας Ι. Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Αρχαίας Ολυμπίας
➢ Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού και φωτισμού σε υφιστάμενους υπαίθριους
δημόσιους χώρους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
Οι μελέτες για το έργο της «Ανάπλασης πλατείας Ι. Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Αρχαίας Ολυμπίας» και την
«Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού και φωτισμού σε υφιστάμενους υπαίθριους
δημόσιους χώρους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» θα εκπονηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΠεριβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
Τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου αναμένεται να υποστηρίξουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΟΧΕ, τόσο
άμεσα , όσο και έμμεσα.
γ. Η Αρχαία Ολυμπία χαρακτηρίζεται ως πόλος διεθνούς βεληνεκούς με τεράστια αρχαιολογική και ευρύτερη
επιστημονική σημασία καθώς αποτελεί τον χώρο όπου έλαβαν χώρα οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες και έχει
χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO από το 1989.
Κάθε χρόνο επισκέπτονται το χώρο περισσότεροι από 450.000 επισκέπτες με τις εισπράξεις από τα εισιτήρια
να ξεπερνούν τα 2,6 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον με τον τρόπο αυτό το 5ο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό
χώρο της Ελλάδας.
Μεγάλος αριθμός των επισκεπτών καταφθάνει στο χώρο μέσω κρουαζιέρας στο λιμένα Κατάκολου και παρά
την σχετική πτώση στις αφίξεις της κρουαζιέρας η περιοχή παραμένει ένας λιμένας μεγάλης σημασίας όχι μόνο
για την τοπική αλλά και για την εθνική οικονομία. Εντούτοις, η μέχρι σήμερα τουριστική ανάπτυξη της Αρχαίας
Ολυμπίας έχει βασιστεί στην απευθείας σύνδεση της με άλλα σημεία εισόδου της Περιφέρειας ή της χώρας,
χωρίς απαραίτητα τα οφέλη της αυξημένης επισκεψιμότητας να διαχέονται στην ευρύτερη περιοχή.
Ταυτόχρονα, η αλματώδης οικονομική μεγέθυνση της προηγούμενης δεκαετίας δε συνοδεύτηκε από
μακροπρόθεσμα οφέλη καθώς ο πληθυσμός συνέχισε να εγκαταλείπει την περιοχή και η ανεργία αυξήθηκε
δραματικά.
δ. Οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί το έργο της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» είναι μεταξύ άλλων :
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➢ Η συνολική ανάπλαση της πλατείας του Ι. Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στην είσοδο της ΤΚ Αρχαίας
Ολυμπίας ενοποιώντας λειτουργικά και αισθητικά το κενό μεταξύ του υφιστάμενου έργου ανάπλασης της
εισόδου της ΤΚ Αρχαίας Ολυμπίας και της πεζοδρομημένης διαδρομής της Πραξιτέλους Κονδύλη που οδηγεί
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολυμπίας
➢ η αντικατάσταση φθαρμένων ή επικίνδυνων υφιστάμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού και ο
εμπλουτισμός αυτών με νέα στοιχεία, όπως: καθιστικοί πάγκοι, εμπόδια, κάδοι απορριμμάτων, κρήνες,
ποδηλατοστάσια κ.α.
➢ η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων εντός του οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας, λόγω
παλαιότητας, ανομοιογένειας και υψηλού κόστους συντήρησης, με νέα φωτιστικά υψηλών προδιαγραφών και
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, διασφαλίζοντας τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις των συνθηκών
φωτισμού
➢ η εγκατάσταση συστήματος διαλογής απορριμμάτων εντός του οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας και με
έμφαση στις περιοχές κίνησης των τουριστών και πλησίον σε επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας
➢ η προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη και τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων.
ε. Οι επιμέρους στόχοι των προτεινόμενων παρεμβάσεων εστιάζουν :
➢ στην άρση της επικινδυνότητας επιμέρους στοιχείων ή σημείων, λόγω φθορών ή βανδαλισμών, με την
αντικατάσταση αυτών από στοιχεία που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές
➢ στην αποκατάσταση ελλείψεων και δυσλειτουργιών με τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων λειτουργιών
➢ στην ενίσχυση του ρόλου των περιοχών παρέμβασης ως τοπικοί πόλοι έλξης ή στην αναβάθμισή τους σε
χώρους συνάθροισης με τη δυνατότητα υποστήριξης ποικίλων εκδηλώσεων
➢ στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, που στην υφιστάμενη κατάσταση προκύπτουν τόσο από τη
λειτουργία όσο και από τις εργασίες συντήρησης των φωτιστικών στοιχείων
➢ στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους μεταφοράς των αποβλήτων,
καθώς η Αρχαία Ολυμπία, ως τουριστικός προορισμός, γνωρίζει σημαντική επιβάρυνση εποχιακά
➢ και τέλος, στην άρση της αισθητικής υποβάθμισης που παρατηρείται λόγω της ανομοιογένειας και της
αποσπασματικότητας των υφιστάμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μέσα από την άρθρωση ενιαίου
λεξιλογίου ως προς την τυπολογία και τα υλικά.
στ. Στα πλαίσια της προετοιμασίας σύνταξης του φακέλου της παρούσας λειτουργικής και αισθητικής
αναβάθμισης επιλεγμένων δημόσιων υπαίθριων χώρων της Αρχαίας Ολυμπίας απαιτείται η
εμπειρογνωμοσύνη και η εξειδικευμένη υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος &
Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου ολοκληρωμένης
και άρτιας πρότασης χρηματοδότησης.
Διευκρινίζεται ότι, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ανοιχτή πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της Δράσης 7.0.0.1-f:ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ,ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ) του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το ΕΤΠΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα». Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις για την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και
εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής /
αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ.
ζ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/21-12-2016 (ΑΔΑ 7ΜΜΠ7Λ6-9ΘΙ)
απόφαση Περιφερειάρχη, ως στρατηγικός φορέα υποστήριξης των Δήμων που συμμετέχουν στην
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για άλλες χωρικές στρατηγικές στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου
- Αρχαίας Ολυμπίας και πιο συγκεκριμένα η ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας για τα τεχνικά έργα και μελέτες αυτής. Με την (12)
σχετική απόφαση του ο Περιφερειάρχης μεταβίβασε αυτή την αρμοδιότητα στην Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας η οποία για να υποστηρίξει τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας θα υποβάλει πρόταση για την ένταξη της
υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»».
η. Οι Υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης αφορούν στην εκπόνηση εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης
για:
➢ Το συντονισμό ενεργειών για την εξειδίκευση των δράσεων/απαιτήσεων των προτεινόμενων τύπων των
στοιχείων αστικού εξοπλισμού και φωτισμού καθώς και εναλλακτικών σεναρίων ανάπλασης της πλατείας του
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
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➢ Υποστήριξη κατά την αξιολόγηση-τεκμηρίωση των υφιστάμενων στοιχείων α) αστικού εξοπλισμού και β)
ανάπλασης της πλατείας του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
➢ Επικαιροποίηση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού που περιγράφονται στον οδηγό «Εξωραϊσμός αστικού
εξοπλισμού Αρχαίας Ολυμπίας» που έχει προεγκριθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
➢ Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας, κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και αδειοδοτήσεων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ,
το Κεντρικό Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
➢ Υποστήριξη στην κατάθεση υποβολής φακέλου χρηματοδότησης
➢ Υποστήριξη στην φάση αξιολόγησης της πρότασης για συμπληρωματικά στοιχεία που ίσως απαιτηθούν
μέχρι του σταδίου της προέγκρισης τευχών δημοπράτησης από την ΕΥΔ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Α. Έγκριση Υποβολής εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Πρότασης με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ" και δαπάνης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας «7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»,
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.)»
Β. Την εξουσιοδότηση στον κ. Περιφερειάρχη ώστε να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες που
απαιτούνται για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο προτεινόμενο έργο καθώς και για την
υπογραφή όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων
Γ. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. να ορίσει υπάλληλό της ως Υπεύθυνο του Έργου
και πρόσωπο επικοινωνίας εκ μέρους της ΠΔΕ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραγιάννη Χρήστο –
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχαν:
•

Ο κ. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος ζήτησε και έλαβε το
λόγο.

•

Ο κ. Καραχάλιος Ευάγγελος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, ο
οποίος ζήτησε και έλαβε το λόγο.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ", προϋπολογισμός: 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας «7. Τεχνική Βοήθεια
ΕΤΠΑ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.)».

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ώστε να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες
ενέργειες που απαιτούνται για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο προτεινόμενο
έργο καθώς και για την υπογραφή όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων

Γ) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. να ορίσει υπάλληλό της ως Υπεύθυνο του
Έργου και πρόσωπο επικοινωνίας εκ μέρους της Π.Δ.Ε..

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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