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Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεµβάσεων
του Υποπρογράµµατος 1
«Υποδοµές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών»
του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (ΕΑΠ)
«Ολοκληρωµένη Παρέµβαση στις πυρόπληκτες περιοχές
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας – Ηλεία».

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος
Έχοντας υπόψη :
1. Τις αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων κατά την κείµενη νοµοθεσία,
σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού όσον αφορά
την τελική διαµόρφωση, την µέριµνα για την έγκριση και την παρακολούθηση
της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων
περιφερειακού επιπέδου σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 παρ. αη & βη αντίστοιχα
του Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
3. Την Εγκύκλιο 8001/11-01-2015 (Α∆Α: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1) µε θέµα «Εγκύκλιος
Οδηγιών για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2015 & τον
προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2016–2018».
4. Η µε ΑΠ 4299/14-01-2105 (Α∆Α : ΒΖΟΛΓ-Σ∆Φ) ΦΕΚ 95/Β/20-01-2015
Απόφαση ΥΠΑΑΝ µε θέµα «Κατανοµή πιστώσεων Π/Υ ∆ηµοσίων Επενδύσεων
έτους 2015 στις Περιφέρειες».
5. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κοινωνικές παροχές και
οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 205/Α/2908-2007).
6. Το Π∆ 227/2007 (ΦΕΚ 259/Α/22-11-2007) «Οργάνωση και λειτουργία του
Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)».
7. Το Νόµο 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α/24-12-2007) «Κύρωση της από 29
Αυγούστου 2007 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και
οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές.
8. Την Εγκύκλιο 4555/ΕΥ∆&ΠΤΣ 188/30-01-2008 «∆ιαδικασία χρηµατοδοτήσεων
προγραµµάτων αποκατάστασης ζηµιών και ενίσχυσης πληγέντων από
θεοµηνίες από το Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών».
9. Το Νόµο 3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α/07-05-2008) – Άρθρο 6Ο «Θέµατα του Ειδικού
Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών».
10. Την
ΚΥΑ
57690/∆Ε−7903/17-12-2010
(ΦΕΚ
2265/Β/31-12-2010)
«Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού
έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση σχετικών θεµάτων».
11. Την ΚΥΑ 16729/ΓΚΠ145/14-4-2011 (ΦΕΚ667/Β/21-4-2011) «Eκκαθάριση του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών
(Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του».
12. Το έγγραφο 26534/205/14-06-2011 της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του
ΥΠΟΙΚ «Χρηµατοδότηση προγραµµάτων σε πυρόπληκτες περιοχές».
13. Την ΚΥΑ 55277/∆Ε-9877/2011 (ΦΕΚ 2853/Β/16-12-2011) «Τακτοποίηση
πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους,
χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση σχετικών θεµάτων».
14. Το έγγραφο 21897/∆Ε-2812/10-05-2012 της ∆/νσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων
ΥΠΑΑΝ «Υπόλοιπα λογαριασµού συνεισφορών από πιστώσεις του Ταµείου
Πυροπλήκτων».
15. Το έγγραφο 2/39498/Α0024/21-05-2012 της 24ης ∆/νσης Λογαριασµών
∆ηµοσίου του ΓΛτΚ «Υπόλοιπα λογαριασµού συνεισφορών από πιστώσεις του
Ταµείου Πυροπλήκτων».
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16. Την
ΚΥΑ
55923/∆ΚΠ
353/18-12-2012
(ΦΕΚ
3557/Β/31-12-2012)
«Τροποποίηση της ΚΥΑ 16729/ΓΚΠ145/14-4-2011(ΦΕΚ667/Β/21-4-2011)
«Eκκαθάριση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης
Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του»».
17. Το
έγγραφο
11679/∆Ε-1140/14-03-2013/ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ
«ΣΑΕΠ
401
–
Πρόγραµµα πυρόπληκτων περιοχών ∆υτικής Ελλάδας».
18. Το έγγραφο 8176/∆Ε-853/24-02-2014/∆∆Ε/ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ/ΥΠΑΑΝ «Προβλήµατα
που ανακύπτουν µε την τροποποίηση των οικονοµικών στοιχείων και των
τίτλων συνεχιζόµενων έργων που χρηµατοδοτούνται από πόρους του (πρώην)
Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ)».
19. Την ΚΥΑ Αριθµ. Γ.∆.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /∆ΚΠ228 (ΦΕΚ 2945/Β/03-112014) «Τροποποίηση της αριθµ. 16729/∆ΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ 667/Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάριση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των
πόρων του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 55923/ ∆ΚΠ
353/18.12. 2012 (ΦΕΚ 3557/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση».
20. Το έγγραφο 80386/29-07-2015/ΤΚΠ/∆∆Ε/ΓΓ∆Ε/ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.& ΤΟΥΡ.
«∆ιερεύνηση της πορείας υλοποίησης έργων που είχαν εγκριθεί από το
Ε.Τ.Α.Ε.Α και έχουν ενταχθεί στο Π.∆.Ε.».
21. Την 223/28-12-2014 (Α∆Α : 6ΤΙΝ7Λ6-ΞΒΠ) Απόφαση Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδος «Έγκριση κατάρτισης Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράµµατος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση στις πυρόπληκτες περιοχές
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» και ως εκ τούτου την ανάκληση των
αποφάσεων 53/15-4-2014 και 64/24-4-2014 του Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηµατοδότηση
νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 (πρώην «Ταµείο Μολυβιάτη») του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για το έτος 2014».
22. Την 41/30-03-2015 (Α∆Α : ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ) Απόφαση Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδος «Έγκριση του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράµµατος (ΕΑΠ) µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση στις πυρόπληκτες
περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας – Ηλεία»».
23. Την 64/08-06-2015 (Α∆Α : ΩΥΝΨ7Λ6-ΛΒΘ) Απόφαση Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδος «Συζήτηση και ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ως προπαρασκευαστική πράξη της
διαδικασίας κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 2014-2019».
24. Την υπ. αρ. 63869/829/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ6-ΩΡ3) Απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας µε την οποία συστάθηκε η τριµελής Επιτροπή
Αξιολόγησης προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη ΣΑΕΠ 401 του 2013, του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σε
εκτέλεση της ανωτέρω 6ης σχετικής ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ.
αρ. 309656/3335/14-11-2014 (Α∆Α : 7Ζ2Π7Λ6-ΜΡΡ) Απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
25. Την από 20-03-2015 συναφθείσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος (Π∆Ε), το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) ∆υτικής
Ελλάδος και το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
26. Την 105/05-10-2015 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδος
(Α∆Α:7∆ΑΠ7Λ6-5ΦΒ) µε την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση – Συµπλήρωση
του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση
στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας – Ηλεία», όσον
αφορά τους ∆ικαιούχους ΟΤΑ Α΄ βαθµού της ΠΕ Ηλείας.
27. Την 106/05-10-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδος (Α∆Α:Ω95Ι7Λ6-0ΓΣ) µε την οποία εγκρίθηκαν : α) τα Κριτήρια
Αξιολόγησης και Επιλογής, β) γ) το Σχέδιο της Πρόσκλησης για την υποβολή
προτάσεων έργων – παρεµβάσεων του Υποπρογράµµατος 1 «Υποδοµές
Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράµµατος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση στις πυρόπληκτες περιοχές
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας – Ηλεία» και γ) το ∆ελτίο Ελέγχου
Εκπλήρωσης Κριτηρίων (∆ΕΕΚ).
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Καλεί
Όλους τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού (∆ήµοι) της ΠΕ Ηλείας που σύµφωνα µε τον Ν.
3852/2010

περιλαµβάνουν

Κοινότητες (Κ.Υ.Α.

τις

παρακάτω

∆ηµοτικές

Ενότητες

και

Τοπικές

Αριθµ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007

και ΦΕΚ 2024Β΄/15-10-2007 περί «οριοθέτησης περιοχών για την αποκατάσταση
ζηµιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε
περιοχές των Νοµών Ηλείας …»)) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

να

Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου, Αµπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλµώνης, Σκαφιδιάς, ∆.Κ. Πύργου της ∆.Ε. Πύργου
∆.Κ. Αµαλιάδος, Τ.Κ. Γερακίου, Περιστερίου, ∆αφνιωτίσσης, Κεραµιδιάς,
Κρυονέρου, Σαβαλίων και ∆άφνης της ∆.Ε. Αµαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της ∆.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της ∆.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της ∆.Ε. Βαρθολοµιού
Τ.Κ. Μπορσίου της ∆.Ε. Λεχαινών
∆.Ε. Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως, Φιγαλείας,
Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυµπίας και Ιαρδάνου.
Τ.Κ. Αλφειούσης της ∆.Ε. Βώλακος
Τ.Κ. Σίµιζα της ∆.Ε. Τραγανού και
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου ∆.Ε. Γαστούνης

υποβάλλουν

πλήρης

φακέλους

έργων

για

πρόταση

ένταξης

για

τη

χρηµατοδότησή των στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401) σύµφωνα
µε την ΚΥΑ Αριθµ. 55923/ ∆ΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/τ.Β/31-12-2012)
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την όµοιά της υπ αριθµ. Γ.∆.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014
/∆ΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014), σύµφωνα µε τις οδηγίες της
κατωτέρω 4ης Ενότητας.

1. ΣΤΟΧΟΙ

Τα προς ένταξη νέα έργα θα πρέπει :

i.

Να πληρούν τους όρους της ΚΥΑ 55923/∆ΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ
3557/Β/31-12-2012)

«Τροποποίηση

της

ΚΥΑ

16729/ΓΚΠ145/14-4-

2011(ΦΕΚ667/Β/21-4-2011) «Eκκαθάριση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των
πόρων του»», ήτοι :

1. να αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών
περιοχών από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007,
2. να µην χρηµατοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
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3. να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών
Σχεδίων των Περιφερειών των πληγεισών περιοχών,
4. να είναι συµβατά µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές αναφορικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος, τους κανόνες για τον ανταγωνισµό και τις
δηµόσιες συµβάσεις,
5. να

αποδεικνύεται

η

αρτιότητα,

η

λειτουργικότητα

ή

και

η

συµπληρωµατικότητά τους µε άλλα έργα που υλοποιούνται στην πληγείσα
περιοχή και
6. να είναι ώριµα για την άµεση υλοποίησή τους (π.χ. µελέτες, αδειοδοτήσεις)

ii.

Να

συµβάλλουν

Αποκατάστασης

στους

στόχους

Πυρόπληκτων

του

Υποπρογράµµατος

Περιοχών»

του

ΕΑΠ

και

1

«Υποδοµές

ειδικότερα

να

αφορούν σε παρεµβάσεις αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών µε έργα
µικρής κλίµακας, στοχευµένα, πολλαπλασιαστικής τοπικής αξίας που στόχο
έχουν :
1. Την άρση της αποµόνωσης της πυρόπληκτης περιοχής,
2. Την βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδοµών
των πυρόπληκτων περιοχών,
3. Την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού και
4. Την επίτευξη της συνολικής συνοχής µε τη µεγιστοποίηση της συµβολής
των ενδογενών πόρων της πυρόπληκτης περιοχής

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Συνολικό
Κόστος
15,000,000
Ποσοστό %

∆ηµόσια ∆απάνη
(Συνεισφορά
από ΣΑΕΠ 401)
15,000,000
100%

Ιδιωτική
Συµµετοχή
0
0%

Με τη παρούσα πρόσκληση καλύπτεται το συνολικό κόστος του Υποπρογράµµατος
1 που ανέρχεται στο ποσό των 15,000,000 € και καλύπτεται από τις πιστώσεις
που

διατέθηκαν

στην

Περιφέρεια

∆υτικής

Ελλάδος

βάσει

της

ΑΠ

55923/∆ΚΠ353/18-12-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3557/Β/31-122012).

Ο διατιθέµενος Προϋπολογισµός (κατανεµηθέν ποσό) ανά ∆ήµο, όπως αυτός έχει
προκύψει µετά από διαβούλευση της Περιφέρειας και των πυρόπληκτων ∆ήµων
της ΠΕ Ηλείας είναι :
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∆ΗΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΟΣΟ (€) *

ΑΝ∆ΡΑ∆ΙΒΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

300.000

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

4.500.000

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3.500.000

ΖΑΧΑΡΩΣ

5.500.000

ΗΛΙ∆ΟΣ

3.000.000

ΠΗΝΕΙΟΥ

1.000.000

ΠΥΡΓΟΥ

3.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

20.800.000

* αφορά στον Συνολικό Προϋπολογισµό του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος

Οι ∆ικαιούχοι ΟΤΑ Α΄Βαθµού του Υποπρογράµµατος 1 δύνανται να υποβάλουν
προτάσεις µε συνολικό προϋπολογισµό µέχρι του κατανεµηθέντος σε αυτούς, ως
ανωτέρω, ποσού.

3. Επιλεξιµότητα δαπανών

Ως µη επιλέξιµες δαπάνες για τη παρούσα πρόσκληση θεωρούνται :

•

Η δαπάνη για αγορά εδαφικών εκτάσεων (απόκτηση γης).

•

Η κάλυψη από το πρόγραµµα της ιδίας συµµετοχής ∆ΕΥΑ (65%) σε έργα
ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόµου 1069 «Περί κινήτρων
δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191/2308-1980).

•

Η δαπάνη για εκπόνηση Μελετών.

4. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από την ∆ευτέρα 09-11-2015 και λήγει την
Παρασκευή 08-01-2016.
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από τους ΟΤΑ Α΄Βαθµού, κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 55923/∆ΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/Β/3112-2012), #3) στην :

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π∆Ε
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Ταχ. ∆/νση : ΝΕΟ Πατρών– Αθηνών 32 & Αµερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ
Υπεύθυνος : κα Αικ. Σκούντζου (Τηλ. 2613.616.624)
Γραµµατεία : Τηλ. 2613.613.600 & 601 – Φαξ 2613.613.605
Email

: dap@pde.gov.gr

6

ΑΔΑ: 7Η8Λ7Λ6-ΚΛΦ
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα :
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση.

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ∆Ε) Εθνικών Πόρων, υπόδειγµα του οποίου
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii)

Βεβαίωση του Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου ότι οι εκ µέρους
του

υποβαλλόµενες

αποκατάστασης,

ii)

προτάσεις

αφορούν

ανασυγκρότησης,

είτε

iii)

:

i)

σε

έργα

αποκατάστασης

και

ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του
Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007.
(iv)

Βεβαίωση

του

Νόµιµου

Εκπροσώπου

του

∆ικαιούχου

∆ήµου

δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης
των υποβαλλόµενων έργων από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
(v)

Απόφαση µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ικαιούχου ∆ήµου για τα υποβαλλόµενα έργα.

(vi)

Πλήρη

φάκελο

∆ηµοπράτησης.

εγκεκριµένων

Τεχνικών

Μελετών

Οι

Μελέτες

είναι

Τεχνικές

και

Τευχών

απαραίτητο

να

συνοδεύονται από χάρτες επί των οποίων θα αποτυπώνονται οι
θέσεις των παρεµβάσεων. Στη περίπτωση σηµειακών παρεµβάσεων
θα αναφέρονται οι ορθογώνιες συντεταγµένες (Χ,Υ) στο προβολικό
σύστηµα ΕΓΣΑ87, ενώ σε περίπτωση εκτεταµένης παρέµβασης (πχ
οδοποιία) θα αναφέρονται οι συντεταγµένες αρχής και τέλους κάθε
παρέµβασης.
(vii)

Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ∆ιΑΠ Π∆Ε
ανάλογα

µε

εγκριτικές

το

είδος

της

αποφάσεις

περιβαλλοντικής

πρότασης.

µελετών,

εκτίµησης

και

Ενδεικτικά

αποφάσεις
αξιολόγησης

αναφέρονται

προκαταρκτικής
–

έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων ή σχετικά απαλλακτικά έγγραφα, οικοδοµικές
και άλλες άδειες, έγγραφα κυριότητας του ακινήτου επί του οποίου
θα

υλοποιηθεί

το

έργο,

δηµοσιεύσεις

προκηρύξεων

/

τεύχη

δηµοπράτησης, κόστος µεταφοράς δικτύων ΟΚΩ (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ),
άλλα (π.χ. προγραµµατικές συµβάσεις, κλπ).
(viii)

∆ελτίο

Αυτοαξιολόγησης

πρότασης

υπόδειγµα

της

οποίας

επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
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Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Ειδικότερα το Τεχνικό ∆ελτίο
Έργου και το Έντυπο Αυτοαξιολόγησης θα υποβάλλονται επιπλέον και σε
ηλεκτρονική

µορφή,

στην

∆ιεύθυνση

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού

(τα στοιχεία παραλήπτη παρέχονται στην

ανωτέρω ενότητα 4). Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και
ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία
αποστολής.
∆ιευκρινίζεται ότι οι ∆ικαιούχοι ∆ήµοι οι οποίοι είχαν υποβάλει προτάσεις έργων, οι
οποίες είχαν αξιολογηθεί θετικά από τη Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Απρίλιος
2014) εφόσον επιθυµούν να προτείνουν τα ίδια έργα, θα πρέπει να υποβάλουν εκ
νέου τις προτάσεις τους κατά τα ανωτέρω, επικαιροποιώντας/συµπληρώνοντας τα
υποβληθέντα έγγραφα. Στη περίπτωση αυτήν, οι Τεχνικές Μελέτες – Τεύχη
∆ηµοπράτησης, εφόσον δεν συντρέχει λόγος επικαιροποίησής των, δεν απαιτείται
να επανυποβληθούν, αφού τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας.
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διαδικασία για την επιλογή των έργων άρχεται µετά τη λήξη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προτάσεων και ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
1.1

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την
∆ιεύθυνση

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού

της

Περιφέρειας

∆υτικής

Ελλάδος (∆ιΑΠ Π∆Ε). Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ∆ιΑΠ Π∆Ε δύναται να
ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο.
1.2

Αξιολόγηση

των

προτάσεων

από

την

τριµελή

Επιτροπή

Αξιολόγησης

προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη ΣΑΕΠ 401 του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, µε βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης και επιλογής έργων – παρεµβάσεων (Παράρτηµα Ι) που
εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδος. Η Επιτροπή –
εφόσον το κρίνει απαραίτητο- δύναται να προβεί σε αυτοψία στη θέση του
προτεινόµενου έργου.
1.3

Συγκριτική Αξιολόγηση
Για τα υποβληθέντα έργα που έλαβαν τη σύµφωνη γνώµη της τριµελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας πρόσκλησης
(χρήση του λογισµικού ανοιχτού κώδικα PriEsT (Priority Estimation Tool)), σε
συνεργασία µε το Κέντρο Προγραµµατισµού Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Με

την

ολοκλήρωση

της

συγκριτικής

αξιολόγησης

οι

προτάσεις

κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους.Σε περίπτωση
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που θετικά αξιολογηµένη πρόταση ∆ικαιούχου ∆ήµου δεν εγκριθεί για
χρηµατοδότηση, λόγω εξάντλησης της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης για τον
συγκεκριµένο

∆ήµο

(βάσει

της

κατανοµής

ανά

∆ήµο),

δύναται

να

συµπεριληφθεί µε την ίδια βαθµολογία στον επόµενο κύκλο αξιολόγησης. Σε
περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυµεί τη βελτίωση της βαθµολογίας της εν
λόγω πρότασης, επανυποβάλλει το σύνολο των στοιχείων που απαιτεί η
οικεία πρόσκληση. Η πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί εκ νέου στον επόµενο
κύκλο αξιολόγησης.
1.4

Ο Πίνακας µε τα εγκεκριµένα έργα διαβιβάζεται µε σχετική Εισήγηση της
∆ιΑΠ Π∆Ε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π∆Ε και εφόσον λάβουν την
σύµφωνη

γνώµη

αυτής

διαβιβάζονται

µε

σχετική

Εισήγηση

του

Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας στο Περιφερειακό
Συµβούλιο ∆Ε. Εφόσον λάβουν και τη σύµφωνη γνώµη του ΠΣ τα έργα
αποστέλλονται στο αρµόδιο Υπουργείο, ως πρόταση ένταξής των για
χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401).
1.5

Μετά την έκδοση της Συλλογικής Αποφάσεως του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων οι ∆ικαιούχοι ∆ήµοι ενηµερώνονται εγγράφως από την ∆ιΑΠ
Π∆Ε προκειµένου να προβούν στην έναρξη υλοποίησης των έργων τους.

1.6

Οι Φορείς Υλοποίησης των έργων υποχρεούνται να αποστέλλουν περιοδικώς
στην ∆ιΑΠ Π∆Ε ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων τους.

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος

Απόστολος Κατσιφάρας

Συνηµµένα έντυπα :
1. Αίτηµα Χρηµατοδότησης
2. Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Εθνικών Πόρων)
3. Αυτό-αξιολόγηση πρότασης
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