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Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7
7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα στις 16/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
(Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο) και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
(e:Presence.gov.gr), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/69708/86/08-03-2022 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις των 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:
1.
2.
3.
4.
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15.
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17.
18.
19.

ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος (τηλεδιάσκεψη)
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(τηλεδιάσκεψη)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
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ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Κοσίνας Χρήστος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος
(τηλεδιάσκεψη), ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος
Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη), ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας
Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου
Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την υλοποίηση του έργου
«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα
Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ.:
ΠΔΕ/ΔΑΗ/59468/619/25-02-2022 γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση
των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
6. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
8. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
10.
Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
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12.
Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις
περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
14. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010),
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ
58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια «για την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
15. Την υπ’ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των
επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα
την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018).
Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Την 3/2022 (2η Ειδική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,09/01/2022)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την
περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)»
Με την υπ’ Αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.01.2012 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
26/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022 ).
17. Την υπ αρίθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191 /13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
18.
Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση περί
μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
19. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των
Δήμων & των Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου
Εσωτερικών…» που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
«αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
20. Τη υπ’ αριθμ. 4684/12-10-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «2η
Τροποποίηση της Πράξης Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/ μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα
Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό ΟΠΣ 5035336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020»
21. Την υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIγ/464/ 07-05-2018 του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θέμα Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και
πλαίσιο εφαρμογής της στον Τομέα του Πολιτισμού.
22. Την υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIβ/485/11.05.2018 του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού
23. Την υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ 6065/2019/15-04-2019 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης : «Σχετικά με την προέγκριση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης
Πράξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη
περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης
2.γ.1.1.β του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020»
24. Την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠΕ Δ ΕΛ 14-20/398/22-04-2020 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
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25. Την υπ’ αριθμ. 1602/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
περί εγκρίσεως της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού
Συστήματος Προβολής Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη
περιοχή του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με προσθήκη Υποέργου με τίτλο «Δαπάνη
επίβλεψης και συνδρομής στις εργασίες δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και
προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας»
Η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα υλοποιεί το έργο «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής
Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα
Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με φυσικό αντικείμενο:
α) τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του
πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής που θα στηρίζεται σε τεχνολογίες Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των
αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθέατων
της Π.Ε. Ηλείας και
Β) την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού παρουσίασης αρχαιολογικών χώρων/ μνημείων/
μουσείων και λοιπών σημείων πολιστικού,τουρισυτικού και φυστικού ενδιαφλεροντος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού στην πλατφόρμα είναι η
συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στο έργο προκειμένου τηρηθεί η απαιτούμενη
σύμφωνα με τα ανωτέρω διοικητική διαδικασία αδειοδότησης της παραγωγής, αναπαραγωγής και
διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που
ανήκουν στο Δημόσιο.
Με την υπ’ αριθμ. 1602/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
εγκρίθηκε η τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού
Συστήματος Προβολής Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη
περιοχή του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με προσθήκη Υποέργου με τίτλο «Δαπάνη
επίβλεψης και συνδρομής στις εργασίες δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και
προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας». Ο
προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 18.000,00€ (16.000 € για μισθοδοσία αρχαιολόγου για
9 μήνες και 2.000€ προμήθεια εξοπλισμού γραφείου) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκειά του
σε εννέα (9) μήνες με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη του έργου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτείται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στο οποίο καθορίζεται η εμπλοκή της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στη διαδικασία ελέγχου του πολιτιστικού – αρχαιολογικού
περιεχομένου των παραδοτέων του έργου
«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη
περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας»
Το σχέδιο του μνημόνιο συνεργασίας έχει ως εξής:
Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
μέσω του Υποέργου: «Δαπάνη επίβλεψης και συνδρομής στις εργασίες δημιουργίας διαδικτυακής
πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ηλείας» στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής
Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα
Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας»
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2.
Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-1-2018) που αφορά στον οργανισμό του ΥΠΠΟΑ.
3. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ 5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών
έργων.
4.
Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων
Ολυμπιακής 7 άλλες διατάξεις»
5.
Την υπ΄αρίθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-2018 τοποθέτηση
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Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6.
Τον Ν. 4314/2014 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική περίοδο 2014 -2020, Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρ. Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3449/2005 και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) όπως ισχύει.
7.
Το Ν. 4412/2006 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
8.
Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/23-02-2012)
περί «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις».
9.
Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019), περί Επιτελικού Κράτους: Οργάνωση, Λειτουργία
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, Κυβερνητικών Οργάνων και Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, που
αντικατέστησε το Π.Δ. 63/2005.
10.
Το ΠΔ 263/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού όπως ισχύει
11.
Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.
12.
Το Νόμο 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…και την υγεία (ΦΕΚ 39/Α/04.03.2019).
13.
Το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.01.2018) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού …Ανάπτυξης και Τουρισμού.
14.
Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/17.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης,
Υπουργών…και Υφυπουργών»
15. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
16. Η υπ΄αρίθμ.ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/26-07-2019) Απόφασης
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
17. Το Π.Δ. 263/1987/(ΦΕΚ 127/Α/09-07-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟΑ» όπως τροποποιημένο και
συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.
18.
Το υπ΄αρίθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.03.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020)Απόφαση
περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης του
Υπουργείου Πολιτισμού (Τομέας Πολιτισμού) στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και
αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας.
19.
Το υπ΄αρίθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α Απόφαση περί Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του ΥΠΠΟΑ.
20.
Την
υπ΄αρίθμ.137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018
(ΦΕΚ
5968/Β/31.12.2018)
Υ.Α.
"Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07,2015 (ΦΕΚ Β’
1822) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»
21.
Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ του ΥΠΠΟΑ
περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών & Ερευνών σε
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020.
22. Τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14.3.2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
23.
Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/611/06.06.2018 έγγραφο της Γ.Γ με θέμα
«Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Μνημονίου για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών
σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας».
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24.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.3.2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
25.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
26.
Τα άρθρα 1, 79 & 91 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
27.
Την υπ΄αρίθμ.134453/23-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄).
28.
Το άρθρο 72 του Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄232/09-12-2016) Χρηματοδότηση Συλλογικών
Αποφάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
29.
Το υπ’ αριθμ. 2/39609/ΓΛΚ/21.0.2019 έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα «Οδηγίες για την ένταξη των
φορέων (των οποίων οι αποδοχές και πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές βαρύνουν τον
Προϋπολογισμό του ΠΔΕ) στο σύστημα πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»
30.
Την υπ’ αριθμ. 2/39609/ΓΛΚ/21.05.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
με θέμα «Άνοιγμα του Λογαριασμού «Ε.Δ – Λογαριασμός Αποδοχών Π.Δ.Ε ΥΠΠΟΑ στην Τ.τ.Ε» και
καθορισμός της κίνησής τους
31.
Την υπ΄αρίθμ.32732/21-03-2018
(ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ) εγκύκλιο οδηγιών του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.
32.
Την υπ’ αριθμ. 2/21939/ΔΛΤΠ/ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/36609/δλγκ/14.05.20219
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα Λογαριασμού «Ε.Δ Λογαριασμός
αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδας και
καθορισμός της κίνησής του
33.
Την υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΠΑ/2014-2020/577/31.05.2021 απόφασης περί έγκρισης
τροποποίησης του Υποδείγματος προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η
του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της
Αυτεπιστασίας καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων
σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Τρίτων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας» και την
από 01/06/2021 τροποποίηση αυτής.
34.
Τoν υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIB/485/11.05.22018 Οδηγό για την Υποβολή προτάσεων για
χρηματοδότηση πράξεων μέσω του Θεματικού Στόχου 2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της
χρήσης και της ποιότητάς τους» και ειδικότερα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2e: «Ενίσχυση των
εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της
ηλεκτρονικής ένταξης του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας». Προτεραιότητες της
Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο ΕΣΠΑ 2014 2020 και πλαίσιο εφαρμογής της στον τομέα του
Πολιτισμού.
35.
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/35641/254593/7509/2927 Απόφαση
(ΦΕΚ 2812/τ.β/04-07-2019): "Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων
χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και
μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο".
36.
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3046/Β/30-122011) "Τέλη φωτογράφησης - κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων ....." όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
648/Β/7-03-2012).
37.
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
38.
Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
39.
Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
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40.
Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
41.
Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
42.
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
43.
Την υπ’ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των
επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα
την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018).
Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
44.
Την υπ αρίθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191 /13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
45.
Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση περί
μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
46.
Την υπ’ αριθμ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ/3292/31.07.2019 Απόφαση ένταξης υπ’ αριθμ. 5035336 Πράξης (ΑΔΑ: ΨΟ7Δ7Λ6-ΥΘΓ)
στο Π.Δ.Ε στη ΕΠ0011 με κωδικό 2019ΕΠ00110035, στο ποσό των 494.000 ευρώ.
47.
Την υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ Δ ΕΛ 14-20/398/15.4.2020 Εισήγηση σχετικά με την
σύμφωνη γνώμη για την ενταγμένη Πράξη με δικαιούχο την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στο . Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020 με τίτλο «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος
Προβολής Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του
Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας».
48.
Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/582773/412887/6207/20.10.2020 έγγραφο της ΕΦΑ
Ηλείας προς την Π.Ε Ηλείας περί της ανάγκης εξέλιξης της διοικητικής διαδικασίας ένταξης
Υποέργου για την επίβλεψη εργασιών δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και
προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας μέσω Αυτεπιστασίας στα πλαίσια της
υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής Πολιτιστικών και
Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου –
Αρχαίας Ολυμπίας».
49.
Το υπ’αριθμ. 428526/10.09.2021 υπομνηστικό έγγραφο της Εφ. Α. Ηλείας προς την
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας με θέμα «Έργο ‘Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη
περιοχή Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας’ : Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και δημιουργία
υποέργου αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»
50.
Την υπ’ αριθμ. 1602/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ.
Ελλάδας περί εγκρίσεως της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου «Δημιουργία
Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με προσθήκη
Υποέργου με τίτλο «Δαπάνη επίβλεψης και συνδρομής στις εργασίες δημιουργίας διαδικτυακής
πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ηλείας» (ΑΔΑ: ΩΥΘ67Λ6-5ΦΟ)
51.
Την υπ’ αριθμ. ………/………. Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «….η
Τροποποίηση της Πράξης Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/ μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα
Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό ΟΠΣ 5035336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» την ένταξη Υποέργου της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ: «Δαπάνη επίβλεψης και συνδρομής
στις εργασίες δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού
αποθέματος της Ηλείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας»
52.
Την υπ’ αριθμ. ______________ (ΑΔΑ: _______________) Απόφαση Περιφερειακού
Συμβούλιου της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας περί εγκρίσεως επί του παρόντος Σχεδίου Μνημονίου
Συνεργασίας
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Ο κ. ……………………………….. νόμιμος εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε.
Ηλείας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος
Προβολής Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του
Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» και εφεξής θα καλείται «Δικαιούχος του Έργου» και η
Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, κ. Ερωφίλη- Ίρις Κόλλια, η οποία θα είναι ο Τελικός
Δικαιούχος του Υποέργου:« Δαπάνη επίβλεψης εργασιών δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας
προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1.Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο με τίτλο: «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής
Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα
Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, και προκειμένου να διασφαλιστεί α) η τήρηση της απαραίτητης
διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης της παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο
β) η επιστημονική εγκυρότητα και ορθότητα της αρχαιολογικής πληροφορίας και γ) η ποιότητα και
αρτιότητα του αρχαιολογικού υλικού και περιεχομένου που θα περιλαμβάνεται και παρουσιάζεται στο
πληροφοριακό σύστημα (διαδικτυακή πλατφόρμα), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας μέσω διακριτού
υποέργου θα συμμετέχει και επιβλέπει την παραγωγή κειμένων και του απαραίτητου
οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, το οποίο είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση
του συνολικού Έργου.
2. Το φυσικό αντικείμενο και τα παραδοτέα του υποέργου, που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας είναι τα εξής:
Α)Έλεγχος του περιεχομένου και συνδρομή στην εκπόνηση των κειμένων για τους αρχαιολογικούς
χώρους/ μνημεία/ μουσεία που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα, τα οποία θα συνοδεύουν το οπτικό ή/
και ακουστικό υλικό που θα παραχθεί και είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του ψηφιακού Έργου,
αφού ληφθούν οι κατά νόμον απαραίτητες αδειοδοτήσεις από το ΥΠ.ΠΟ.Α. και καθοριστούν τα
σχετικά τέλη.
Β) Παροχή εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων στον
ανάδοχο του Έργου για τη λήψη φωτογραφιών και τη διενέργεια βιντεοσκοπήσεων, που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, στους Αρχαιολογικούς Χώρους/ Μνημεία/ Μουσεία που
θα επιλεγούν. Η αίτηση προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο του
έργου με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας οφείλει να απαντήσει εντός 10
εργασίμων ημερών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των διευκολύνσεων, φροντίζοντας τόσο για την
εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, όσο και για την απαρέγκλιτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος του
έργου.
Γ) Τα παραδοτέα του υποέργου είναι :
i) Η παραγωγή κειμένων για τους Αρχαιολογικούς χώρους/ μνημεία/ μουσεία η επιλογή των οποίων
θα γίνει από τον Κύριο του Έργου και θα τύχει της έγκρισης, με δυνατότητα τροποποιήσεων
(προσθαφαιρέσεων) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται
η ισορροπημένη προβολή του μνημειακού πλούτου όλων των περιόδων και σε όλη την έκταση της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με επίκεντρο τον Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης
πρέπει να διασφαλίζεται από τον Δικαιούχο του έργου η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, η εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας, η συντήρηση και τυχόν αναβάθμισή της από τεχνικής
απόψεως, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της.
ii) Η παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων στον ανάδοχο του έργου, για τη λήψη
φωτογραφιών και τη παραγωγή βίντεο, τρισδιάστατων απεικονίσεων και μοντέλων, διαδραστικών
βίντεο και εναέριων λήψεων με τη χρήση drones καθώς και πληροφοριών και στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου, στους Αρχαιολογικούς Χώρους/ μνημεία/ μουσεία
αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
3. Η διάρκεια του Μνημονίου αρχίζει με την υπογραφή του και επεκτείνεται έως την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων του Έργου Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής
Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα
Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας. Η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων
των συμβαλλομένων. Στην περίπτωση αλλαγών στα παραδοτέα του Έργου, που θα επέλθουν μετά
την λήξη της ισχύος του Μνημονίου, απαιτείται η χορήγηση της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
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4. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των όσων προβλέπονται από το παρόν Μνημόνιο θα
προέρχεται από τις πιστώσεις του έργου που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που έχει αποκλειστικά την
αρμοδιότητα χρηματοδότησης των αναγκών του Έργου. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, δεν
διαθέτει καμία αρμοδιότητα ως προς την οικονομική διαχείριση του έργου.
5.Κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική
νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα.
6. Ο δικαιούχος του έργου διατηρεί τη συνολική ευθύνη της πράξης, ενώ για την ολοκλήρωση του
φυσικού αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικής επίβλεψης υπεύθυνη
είναι η ΕΦΑ Ηλείας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας συνεργάζεται με το δικαιούχο του έργου καθώς
και με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα της ζητηθούν για
την παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους
συμβαλλόμενους φορείς του μνημονίου συνεργασίας, πρέπει να αποδεικνύονται και να
συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά παραστατικά. Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων
δαπανών για το υποέργο αρχαιολογικής επίβλεψης θα γίνονται μέσω της Αρμόδιας Οικονομικής
Υπηρεσίας του κυρίου του έργου μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.
7. Για τον εμπλουτισμό και τη σωστή τήρηση του αρχείου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, πριν
την ολοκλήρωση του έργου «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής Πολιτιστικών και
Τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου –
Αρχαίας Ολυμπίας», θα παραδοθούν αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή όλων των φωτογραφιών,
βίντεο και τρισδιάστατων απεικονίσεων των αρχαιολογικών μνημείων που παρήχθησαν στο πλαίσιο
του έργου με ενεργή τη δυνατότητα περαιτέρω διάδοσης στο κοινό, σύμφωνα με την κρίση και τις
ανάγκες της Εφ. Α. Ηλείας .
8. Με ευθύνη του Δικαιούχου του έργου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας θα τηρηθούν όλοι οι
όροι που επιβάλλουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και τα Mέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του
κορωνοϊού SARS-COV-2 της Ελληνικής Κυβέρνησης.
9. Σε επίρρωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συνετάχθη το παρόν μνημόνιο συνεργασίας σε
τέσσερα (4) αντίτυπα και το οποίο, αφού ανεγνώσθη και έγινε πλήρως αποδεκτό, βεβαιώθηκε και
υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Εκ των πρωτοτύπων, δύο κατατέθηκαν στην ΕΦΑ Ηλείας
και δύο έλαβε ο κύριος του έργου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
/ / 2022
ΠΥΡΓΟΣ /
/ 2022
Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΡΩΦΙΛΗ – ΙΡΙΣ ΚΟΛΛΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
…………………….
………………………………….
…

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.
Την έγκριση του σχεδίου του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας
2.
Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στο οποίο καθορίζεται η εμπλοκή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας
στη διαδικασία ελέγχου του πολιτιστικού – αρχαιολογικού περιεχομένου των παραδοτέων του έργου
«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών
πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας»
3.
την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο για την υπογραφή του μνημονίου
συνεργασίας
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και έχει εγγραφεί
στη ΣΑΕΠ 0011, κωδικός 2019ΕΠ00110035.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών
πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας
Ολυμπίας», στο οποίο καθορίζεται η εμπλοκή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στη
διαδικασία ελέγχου του πολιτιστικού – αρχαιολογικού περιεχομένου των παραδοτέων του
έργου, καθώς και το σχέδιο αυτού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο για
την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε)
και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0011, κωδικός 2019ΕΠ00110035.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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