ΑΔΑ: 645Μ7Λ6-1Α6

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.27 15:29:12
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:

Πάτρα, 27 / 11 / 2018
Αρ. Πρωτ. : 373878/2540

& Αμερικής
26441, Πάτρα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
2613.613610
2613.613605
dap@pde.gov.gr

«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 Δυτικής Ελλάδας
– Ηλεία»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
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 Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.

Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, Γ, παρ. 2.iii & vii, της
υπ΄αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309 β΄30-12-2016) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 165633/08-08-17 Απόφαση Συντονιστή
ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29-08-17).

3.

Την υπ’ αριθμ. 32732/21-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα
«Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 & τον προγραμματισμό δαπανών 2019 – 2021»
και ειδικότερα το Κεφ. 5, παρ. 5.13 «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ».

4.

Την ΚΥΑ 16729/ΓΚΠ145/14-4-2011 (ΦΕΚ667/Β/21-4-2011) «Eκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του».

5.

Το έγγραφο 26534/205/14-06-2011 της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΚ «Χρηματοδότηση προγραμμάτων σε
πυρόπληκτες περιοχές».

6.

Την ΚΥΑ 55277/ΔΕ-9877/2011 (ΦΕΚ 2853/Β/16-12-2011) «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη
του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».

7.

Το έγγραφο 21897/ΔΕ-2812/10-05-2012 της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΑΑΝ «Υπόλοιπα λογαριασμού
συνεισφορών από πιστώσεις του Ταμείου Πυροπλήκτων».
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8.

ης

Το έγγραφο 2/39498/Α0024/21-05-2012 της 24 Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου του ΓΛτΚ «Υπόλοιπα λογαριασμού
συνεισφορών από πιστώσεις του Ταμείου Πυροπλήκτων».

9.

Την ΚΥΑ 55923/ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 16729/ΓΚΠ145/14-42011(ΦΕΚ667/Β/21-4-2011) «Eκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του»».

10. Το έγγραφο 11679/ΔΕ-1140/14-03-2013/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ «ΣΑΕΠ 401 – Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών Δυτικής
Ελλάδας».
11. Το έγγραφο 8176/ΔΕ-853/24-02-2014/ΔΔΕ/ΓΓΔΕ-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)».
12. Την ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228 (ΦΕΚ 2945/Β/03-11-2014) «Τροποποίηση της αριθμ.
16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ 667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. 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/ ΔΚΠ 353/18.12. 2012 (ΦΕΚ 3557/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση».
13. Το έγγραφο 80386/29-07-2015/ΤΚΠ/ΔΔΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.& ΤΟΥΡ. «Διερεύνηση της πορείας υλοποίησης έργων
που είχαν εγκριθεί από το Ε.Τ.Α.Ε.Α και έχουν ενταχθεί στο Π.Δ.Ε.».
14. Την υπ’ αριθμ. 223/28-12-2014 (ΑΔΑ : 6ΤΙΝ7Λ6-ΞΒΠ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση
κατάρτισης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και ως εκ τούτου την ανάκληση των αποφάσεων 53/15-4-2014 και 64/24-4-2014 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων
στη ΣΑΕΠ 401 (πρώην «Ταμείο Μολυβιάτη») του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2014».
15. Την υπ’ αριθμ. 41/30-03-2015 (ΑΔΑ : ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση
του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία».
16. Την υπ. αρ. 63869/829/08-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ7Λ6-ΩΡ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία
συστάθηκε η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη ΣΑΕΠ 401 του 2013, του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε εκτέλεση της ανωτέρω 15ης σχετικής ΚΥΑ,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 309656/3335/14-11-2014 (ΑΔΑ : 7Ζ2Π7Λ6-ΜΡΡ), υπ. αρ. 51016/323/01-032017 (ΑΔΑ : 7Χ187Λ6-80Ψ), υπ. αρ. 259173/1322/22-09-2017 (ΑΔΑ : Ω7Σ37Λ6-ΩΥ5) και υπ. αρ. 72222/349/07-03-2018
(ΑΔΑ : 6ΥΣΛ7Λ6-ΨΒΔ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
17. Την από 20-03-2015 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Ελλάδος και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών
(ΚΕΠΕ), η οποία ολοκληρώθηκε και λύθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/18-09-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Σχετ. 28).
η

18. Την υπ΄αριθμ 45/2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (17 Συνεδρίαση της
03/10/2013) με την οποία το Σώμα ενέκρινε την κατανομή του ποσού των 24.700.000,00 € της ΣΑΕΠ 401 ανά
Περιφερειακή Ενότητα και ανά Δήμο, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 7/2016 Απόφαση του Σώματος της 12/04/2016.
19. Την υπ. αριθμ. 105/05-10-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΑΠ7Λ6-5ΦΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση Τροποποίησης – Συμπλήρωσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη
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Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», όσον αφορά τους Δικαιούχους ΟΤΑ
Α΄ βαθμού της Π.Ε. Ηλείας».
20. Τη με αριθμ. Πρωτ. 291272/2650/04-11-15/ΔιΑΠ ΠΔΕ (ΑΔΑ: 7Η8Λ7Λ6-ΚΛΦ) 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
Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία».
21. Την υπ’ αριθμ. 102/19-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΥΩ7Λ6-6ΜΠ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση : α) μείωσης του Συνολικού Κόστους του Υποπρογράμματος 1 και β) ισόποσης αύξησης του Συνολικού
Κόστους του Υποπρογράμματος 3 του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»».
22. Την υπ’ αριθμ. 103/19-06-2016 (ΑΔΑ:6ΘΖΟ7Λ6-Ι9Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την
οποία εγκρίθηκαν : α) τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής, β) το Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (ΔΕΕΚ) και γ)
το Σχέδιο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση
τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία».
23. Τη με αριθμ. πρωτ. 309546/1972/25-11-2016/ΔιΑΠ ΠΔΕ (ΑΔΑ:7ΣΔΑ7Λ6-ΖΒΗ) Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Ηλεία».
24. Το υπ΄αριθμ. 2 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υποβλήθηκε με το ΑΠ 217521/1128/04-082017 στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
25. Την υπ’ αριθμ. 168/09-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΖΕ7Λ6-ΓΜ2) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την
οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος
3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη
Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία».
26. Τη με αριθμ. πρωτ. 343038/1697/07-12-2017/ΔιΑΠ ΠΔΕ (ΑΔΑ: 7ΞΛΟ7Λ6-ΖΓΦ) Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Ηλεία».
27. Την υπ’ αριθμ. 31/18-09-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ενημέρωση επί της ολοκλήρωσης και λύσης της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -ΠΔΕ, Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών -ΚΕΠΕ και
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΤΑ-ΠΔΕ για την υποστήριξη σε θέματα σύνταξης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΔΕ».
ο

28. Το 6 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ. πρωτ. ΔιΑΠ ΠΔΕ 299530/1963/02-10-2018).
29. Την υπ’ αριθμ. 225/15-11-2018 (ΑΔΑ: 75ΝΙ7Λ6-3Β0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με
θέμα «Έγκριση: (α) Tροποποίησης της υπ’ αριθμ. 103/19-09-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας ως προς τα Κριτήρια Αξιολόγησης & Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ)
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», (β) Σχεδίου
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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 Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» και γ) Σχεδίου Πρόσκλησης για την υποβολή
προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Ηλεία»».

Καλεί

Όλους τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμοι) της Π.Ε. Ηλείας που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν τις παρακάτω
Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες (Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/Β/31-7-2007 σχετικά με την
«Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές
των Νομών Ηλείας …» και ΦΕΚ 2024/Β΄/15-10-2007 σχετικά με την «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών
Ηλείας …»)) :


Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων, Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης,
Σκαφιδιάς, Δ.Κ. Πύργου της Δ.Ε. Πύργου



Δ.Κ. Αμαλιάδος, Τ.Κ. Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου, Σαβαλίων και Δάφνης της Δ.Ε.
Αμαλιάδος



Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας



Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος



Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε. Βαρθολομιού



Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών



Δ.Ε. Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως, Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και
Ιαρδάνου.



Τ.Κ. Αλφειούσης της Δ.Ε. Βώλακος



Τ.Κ. Σίμιζα της Δ.Ε. Τραγανού και



Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Γαστούνης

να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους έργων για πρόταση ένταξης για τη χρηματοδότησή των στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401) σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014),
ης

σύμφωνα με τις οδηγίες της κατωτέρω 4 Ενότητας.

1. ΣΤΟΧΟΙ
Τα προς ένταξη νέα έργα θα πρέπει :
i.

Να πληρούν τους όρους της ΚΥΑ 55923/ΔΚΠ 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.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του»», ήτοι :
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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,

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, κλπ.)

ii. Να συμβάλλουν στους στόχους του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του
ΕΑΠ (Υ1 ΕΑΠ) και 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.

Και να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως :
 Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις υφιστάμενου αγροτικού ή δημοτικού οδικού δικτύου που διευκολύνει
την λειτουργία των πυρόπληκτων τοπικών κοινωνιών βελτιώνει την προσβασιμότητα και αμβλύνει τις συνέπειες
απομόνωσης των τοπικών πυρόπληκτων κοινωνιών.
 Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης των τοπικών πυρόπληκτων κοινοτήτων.
 Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις αποχετευτικών δικτύων τοπικών πυρόπληκτων κοινοτήτων.
 Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων αγροτικού εξηλεκτρισμού αλλά και ηλεκτροφωτισμού.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Χρηματοδοτικά Στοιχεία

(€)

Συνολικό Κόστος

Συνολικό Κόστος
εγκεκριμένων
έργων Υ1 ΕΑΠ

Συνολικό Κόστος
προτεινόμενων
έργων Υ1 ΕΑΠ*

Δημόσια Δαπάνη

Ιδιωτική
Συμμετοχή

14.279.657,02

7.924.793,97

6.354.863,05

6.354.863,05

0

100%

0%

Ποσοστό %

*Το Συνολικό Κόστος των προτεινόμενων έργων του Υποπρογράμματος 1 του ΕΑΠ αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα.

Με την παρούσα πρόσκληση καλύπτεται το συνολικό κόστος του Υποπρογράμματος 1 για τα προτεινόμενα έργα ανέρχεται
στο ποσό των 6.354.863,05 € και καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βάσει της
ΑΠ 55923/ΔΚΠ353/18-12-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012).
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Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 102/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Σχετ. 21), τα διατιθέμενα
ποσά ανά Δικαιούχο Δήμο, για την Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο Ανοικτών Προσκλήσεων για το Υποπρόγραμμα 1 του
ΕΑΠ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΠ
(€)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΑΠ
(€)

279.807,69

69.270,41

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

4.197.115,38

1.324.415,03

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3.264.423,08

1.215.772,28

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

5.129.807,69

1.034.420,49

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

2.798.076,92

1.133.225,53

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

932.692,31

279.122,39

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

2.798.076,92

1.298.636,92

ΣΥΝΟΛΑ

19.400.000,00

6.354.863,05

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Οι Δικαιούχοι ΟΤΑ Α΄Βαθμού του Υποπρογράμματος 1 δύνανται να υποβάλουν προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό
μέχρι του Υπολοίπου Ποσού Κατανομής για το Υποπρόγραμμα Υ1 που τους αναλογεί, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα. Σε
περίπτωση υποβολής από Δικαιούχο Δήμο πέραν της μιας προτάσεως και μέχρι το ποσό κατανομής που του αναλογεί,
υποχρεωτικά ο Δήμος θα ιεραρχήσει τις προτάσεις του με Απόφαση συλλογικού οργάνου (κατόπιν προαιρετικής χρήσης
είτε του λογισμικού PriEsT, είτε οποιουδήποτε άλλου ανοιχτού λογισμικού, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με την
οποία δύναται να ιεραρχηθούν οι προτάσεις του Δικαιούχου).

Το σύνολο των προτάσεων θα ιεραρχηθούν από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ όπως
περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι στη παρούσα πρόσκληση.

3. Επιλεξιμότητα δαπανών
Ως μη επιλέξιμες δαπάνες για τη παρούσα πρόσκληση θεωρούνται :


Η δαπάνη για αγορά εδαφικών εκτάσεων (απόκτηση γης) καθώς και κτηρίων.



Η κάλυψη από το πρόγραμμα της ιδίας συμμετοχής ΔΕΥΑ (65%) σε έργα ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 13
του Νόμου 1069 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191/23-081980).



Η δαπάνη για εκπόνηση Μελετών.

4. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
Η διάρκεια για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται σε 90 (ημερολογιακές) ημέρες και αρχίζει από την 03/12/2018 και
λήγει την 03/03/2019.
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Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (σύμφωνα με την ΚΥΑ
55923/ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012), #3) στην :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΔΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/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

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
(i)

Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii)

Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) Εθνικών Πόρων, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου ότι οι εκ μέρους του υποβαλλόμενες προτάσεις αφορούν είτε :
i) σε έργα αποκατάστασης, ii) ανασυγκρότησης, iii) αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών
από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007.
(iv) Βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου Δήμου δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της
προβλεπόμενης δαπάνης των υποβαλλόμενων έργων από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
(v)

Απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δικαιούχου Δήμου για τα υποβαλλόμενα έργα παρεμβάσεις.

(vi) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δικαιούχου Δήμου για την ιεράρχηση των προτάσεών του στην περίπτωση
υποβολής πέραν της μίας.
(vii) Πλήρη φάκελο εγκεκριμένων Τεχνικών Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης.
Οι Τεχνικές Μελέτες είναι 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 θα αναφέρονται οι συντεταγμένες αρχής
και τέλους κάθε παρέμβασης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των επισκεπτών σε περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΔιΑΠ ΠΔΕ ανάλογα με το είδος της πρότασης. Ενδεικτικά
αναφέρονται εγκριτικές αποφάσεις μελετών, αποφάσεις προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης – 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 (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), άλλα (π.χ. προγραμματικές συμβάσεις, κλπ.).
(ix) Δελτίο Αυτό-αξιολόγησης πρότασης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Ειδικότερα το Τεχνικό Δελτίο Έργου (σε μορφή .DOC), το Έντυπο
Αυτοαξιολόγησης (σε μορφή .XLS) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή, στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της ΠΔΕ (τα στοιχεία παραλήπτη παρέχονται στην ανωτέρω ενότητα (4). Οι προτάσεις είναι δυνατόν να
υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
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Η παρούσα πρόσκληση, μαζί με το απαραίτητο υλικό, θα αναρτηθεί σε ειδική θέση (banner) στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος http://www.pde.gov.gr/.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διαδικασία για την επιλογή των έργων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1.1 Ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων (i έως ix στοιχεία) της κάθε πρότασης από τη Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔE (ΔιΑΠ ΠΔΕ) άρχεται με την υποβολή της από το κάθε Δικαιούχο μέχρι τη
λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΔιΑΠ ΠΔΕ δύναται να ζητήσει την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας η πρόταση του
δικαιούχου παραπέμπεται για αξιολόγηση στην σχετική Επιτροπή.

1.2 Η Αξιολόγηση των προτάσεων από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη ΣΑΕΠ 401
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης και επιλογής έργων – παρεμβάσεων (Παράρτημα Ι) και το εγκεκριμένο Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης
Κριτηρίων (ΔΕΕΚ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και άρχεται από τη λήψη της υποβαλλόμενης πρότασης από τη Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔE (ΔιΑΠ ΠΔΕ). Η Επιτροπή –εφόσον το κρίνει απαραίτητο- δύναται να:
-

απευθύνεται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔE (ΔιΑΠ ΠΔΕ), προκειμένου με τη σειρά της να
ζητήσει από το δικαιούχο φορέα συμπληρωματικά στοιχεία για την υποβαλλόμενη πρόταση ακόμα και μετά τη
λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων των δικαιούχων, αποδεχόμενη ειδικότερα στοιχεία
των (vii) και (viii) με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προτάσεων των δικαιούχων (ενώ η ημερομηνία έκδοσης των στοιχείων i-vi και ix θα πρέπει να είναι μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης).

-

προβεί σε αυτοψία στη θέση του προτεινόμενου έργου – παρέμβασης.

1.3 Για τα υποβληθέντα έργα που έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης διενεργείται
ιεράρχηση προτάσεων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

1.4 Σε περίπτωση υποβολής ένστασης για οποιαδήποτε υποβαλλόμενη πρόταση δικαιούχου σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας επιλογής των προτεινόμενων έργων – παρεμβάσεων εξετάζεται από Επιτροπή Ενστάσεων προτάσεων
Ένταξης Νέων Έργων στη ΣΑΕΠ401 που συγκροτείται με Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

1.5 Ο Πίνακας με τα εγκεκριμένα έργα διαβιβάζεται με σχετική Εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της ΠΔE (ΔιΑΠ ΠΔΕ) στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας για
Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΔΕ και, εφόσον λάβουν την σύμφωνη γνώμη αυτής, διαβιβάζονται στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Εφόσον λάβουν και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου τα
έργα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως πρόταση
ένταξής των για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401), με τους προβλεπόμενους
πίνακες και συνοδευόμενη από τα τεχνικά δελτία των έργων στα οποία περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά
αντικείμενα και η σκοπιμότητά τους καθώς και από το Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης.
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1.6 Μετά την έκδοση της Συλλογικής Αποφάσεως του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι Δικαιούχοι Δήμοι
ενημερώνονται εγγράφως από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔE (ΔιΑΠ ΠΔΕ) προκειμένου να
προβούν στην έναρξη υλοποίησης των έργων τους.

1.7 Οι Φορείς Υλοποίησης των έργων υποχρεούνται να αποστέλλουν περιοδικώς στην ΔιΑΠ ΠΔΕ ενημέρωση για την
πορεία υλοποίησης των έργων τους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος

Απόστολος Κατσιφάρας

Συνημμένα έντυπα :
1.

Αίτημα Χρηματοδότησης

2.

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Εθνικών Πόρων)

3.

Έντυπο Αυτό-αξιολόγηση πρότασης

4.

Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

5.

Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (ΔΕΕΚ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
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