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Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του ΠΔ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 7 «Ένταξη Πράξεων».

3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής

Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

4. Την με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

5. Την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 / 07.09.2009  τροποποίηση της υπ. αριθ. 14053/ ΕΥΣ 1749 / 27.03.2008 

Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

6. Την υπ’ αριθμ. 9773/ΕΥΣ 1127/08 (ΦΕΚ 472 Β/18-3-2008) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41548/Γ΄ ΚΠΣ/283 

ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/ τ. Β΄/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου με σκοπό την αναδιάρθρωσή της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3614/2007, με την 

οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

κάθε φορά.

7. Την με αρ.πρωτ.126185/10-8-2007 Κοινή Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

8. Την με αρ. πρωτ. 49277/ΕΥΣ ΕΥΣ 7354/01-10-2009 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ, περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για 

πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» στο 

Θεματικό Κωδικό Προτεραιότητας 85 (Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση) και Θεματικό Κωδικό 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Προτεραιότητας 86 (αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία), στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

9.  Την από 20-03-2009 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων 2007-2013», με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Γενικοί Γραμματείς του ΔΕΠΙΝ για την εξειδίκευση των 

κριτηρίων στις σχετικές προσκλήσεις.

10. Τα συμπεράσματα της από 09/03/2009 1ης Συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α..

11. Την υπ’ αρ. 36030 / ΕΥΣΣΑΑΠ 1912/6-7-2009 απόφαση έγκρισης του ετησίου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 - 2013», για το

έτος 2009, όπως τροποποιήθηκε με τις 48919/ΕΥΣΣΑΑΠ 3632/30-09-09 και 61354/ΕΥΣΣΑΑΠ 4532/31-12-09 όμοιες 

αποφάσεις.

12. Την με αριθμ. Πρωτ. 874/05-03-2010 (Κωδ.14) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την 

υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», 

στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 916/09-03-2010 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του Δικαιούχου Μονάδα Δ΄ Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη της πράξης στο

Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και 

στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

15. Την με αρ. πρωτ. 986/15.03.2010 εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2774901. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. Δικαιούχος:

2040121 4. Κωδικός Δικαιούχου:

ΕΠ0268

2. Κωδικός ΠΔΕ 
Πράξης:

Κωδικός ΣΑ:

Κωδικός Πράξης 
ΣΑ:

2010ΕΠ02680003

 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αφορά στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και των επαληθεύσεων των παρεμβάσεων της   Περιφέρειας 
Πελοποννήσου του ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-
2013, των κανονιστικών απαιτήσεων και στην υποβοήθηση του έργου των μονάδων 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

την Ένταξη "ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011" στον Αξονα Προτεραιότητας "10 - Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρμογής" του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι". 

Αποφασίζει
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 6. Παραδοτέα πράξης: Υποέργο 1: 
«Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του 
επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ΣΜΠΕ στα πλαίσια της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ  Πελοποννήσου
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:
Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης – Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης. 
Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Υποέργο 2:
«Εκπόνηση Μελέτης προσδιορισμού βασικών κατευθύνσεων αστικής ανάπτυξης για 
την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΚΘΠ 
61»
Αντικείμενο του υποέργου είναι η αναγκαία διερεύνηση και ο προσδιορισμός 
βασικών κατευθύνσεων αστικής ανάπτυξης για κάθε ένα αστικό / ημιαστικό κέντρο 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα για τα έξι μεγαλύτερα αστικά / 
ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, προκειμένου να υλοποιηθούν αποτελεσματικά τα 
προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης.
   Ο προσδιορισμός των βασικών κατευθύνσεων αστικής ανάπτυξης ανά αστικό / 
ημιαστικό κέντρο θα λάβει υπόψη του τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως αυτές περιγράφονται σε σχετική εγκύκλιο, 
καθώς επίσης και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Επίσης ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αντίστοιχες 
δημαρχιακές αρχές κάθε αστικού / ημιαστικού κέντρου προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες των αρχών αυτών.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:
• Σχέδιο μεθοδολογίας και διαδικασιών, καθώς και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 
μελέτης.
• Έκθεση / μελέτη προσδιορισμού των βασικών κατευθύνσεων αστικής ανάπτυξης 
ανά αστικό / ημιαστικό κέντρο, με ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων ανά βασική 
κατεύθυνση αστικής ανάπτυξης.

Υποέργο 3
«Εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης κοινών ή / και συμπληρωματικών 
τουριστικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο προγράμματος με θέμα “Οι δρόμοι του 
Κρασιού”»
Τα βασικά περιεχόμενα και η διάρθρωση της μελέτης, αναφέρονται στα εξής:

της ΕΔΑ.
Η πράξη  έχει ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εφαρμογής του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελ/σου – Ιονίων Νήσων  2007 - 2013 και 
έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ.Πρωτ. 36030 / ΕΥΣΣΑΑΠ 1912 / 16-7-2009 απόφαση 
της ΕΥΣΣΑΠ..
Το παρόν ΤΔ  ΕΤΠΑ  με τίτλο «Μελέτες ΕΔΑ Πελοποννήσου  2010-2011» θα αφορά
στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και των επαληθεύσεων των παρεμβάσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου του ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-
2013   και στην υποβοήθηση του έργου των μονάδων της ΕΔΑ . 
Ειδικότερα οι μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες  - έρευνες μπορούν να σχετίζονται με την
υποστήριξη των αρμοδιοτήτων των μονάδων της ΕΔΑ και με τους άξονες υποδομές  
προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής, ψηφιακή σύγκλιση και στήριξη της επιχειρηματικότητας. 
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• Ιστορική αναφορά στους δρόμους του κρασιού στις τρεις Περιφέρειες.
• Προσδιορισμός των σημείων / χωρικών και αντικειμενικών / θεματικών στοιχείων που
καθορίζουν διαδρομές ως δρόμους του κρασιού.
• Καθορισμός κατηγοριών δράσεων ή / και σημαντικών έργων ανά Περιφέρεια, 
σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος «οι δρόμοι του Κρασιού».
• Ενδεικτικός προσδιορισμός κόστους των δράσεων, καθώς και των κατάλληλων 
Δικαιούχων ανά δράση.
• Σχέδιο συστήματος υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες.

Υποέργο 4
«Επικαιροποίηση μελέτης Τουριστικής Αξιοποίησης Λίμνης Λάδωνα»
 Αντικείμενο της μελέτης, είναι η επικαιροποίηση της ανατεθείσας μελέτης 
Τουριστικής Αξιοποίησης Λίμνης Λάδωνα από τον Παραλαδώνειο Σύνδεσμο Δάφνης 
η οποία εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών Βασίλειου Χριστόπουλου τον 
Σεπτέμβριο του 1999 και εγκρίθηκε (αρ. πρωτ. 15376/21-10-99) από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
της Δ/νσης  Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια εκπόνησης της  μελέτης  δεν μπορεί να υπερβεί τους  δύο (2) μήνες.

Υποέργο 5
«Εμπειρογνωμοσύνη για σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας 
Πελ/σου»
    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
    Αντικείμενο του έργου είναι ο   καθορισμός των αναλυτικών καθηκόντων ανά 
Μονάδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελ/σου, καθώς και των διαδικασιών λειτουργίας 
κάθε Μονάδας.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
    Η διάρκεια εκπόνησης της  εμπειρογνωμοσύνης  δεν μπορεί να υπερβεί τους  δύο 
(2) μήνες.

Υποέργο6
  «Μελέτη διαχειριστικής και λειτουργικής βιωσιμότητας των κύριων Αρχαιολογικών 
χώρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
 Αντικείμενο της μελέτης είναι, η διερεύνηση και προσδιορισμός των παραμέτρων 
βιωσιμότητας επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων στους οποίους υλοποιήθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ και δεν παρουσιάζουν 
ικανοποιητική επισκεψιμότητα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη προβλημάτων 
προσβασιμότητας, προβολής και συντήρησης των μνημείων και διατήρησής των 
χώρων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν και θα προσδιορισθούν τα εξής 
ανά επιλεγμένο αρχαιολογικό χώρο: 
α) Το εκτιμώμενο κόστος σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό (με βάση
την ιδιαιτερότητα του κάθε αρχαιολογικού χώρου και των μνημείων του) που 
απαιτούνται για την συντήρηση και προστασία των μνημείων, καθώς και την 
διατήρηση του διαμορφωμένου χώρου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ο αρχαιολογικός
χώρος στις απαιτήσεις και ανάγκες του κοινού που θα τον επισκέπτεται.
β) Οι ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται προκειμένου ο αρχαιολογικός χώρος να
ενταχθεί στο τοπικό και περιφερειακό αναπτυξιακό γίγνεσθαι, να αποκτήσει 
ευρύτερη προβολή και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ώστε να αποτελέσει πολιτιστικό
αγαθό και πόλο έλξης ενός ευρύτερου (ίσως και διεθνούς) κοινού.
γ) Τα πιθανά μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν από την Πολιτεία για την 
διασφάλιση της διαρκούς φροντίδας συντήρησης των μνημείων και διατήρησης των 
ανωτέρω διαμορφωμένων αρχαιολογικών χώρων σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα 
στα σημεία α και β ανωτέρω .
Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης φθάνει στους τέσσερις μήνες, με υποβολή 
σχεδίου τελικού παραδοτέου σε τρεις μήνες από την απόφαση ανάθεσης του έργου.
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

8004 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις Αριθμός  6.00

10. Δημόσια Δαπανη της Πραξης

Κατηγορίες Δαπανών Συνολική Δημόσια Δαπάνη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από 
Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες  400,000.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 20.84 (μήνες)

Σύνολα 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 
400,000.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 400,000.00

ΚΩΔ. ΣΑ:
1: Προϋπολογισμός Π/Υ(1): 400,000.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 350,000.00 ευρώ

2: Προϋπολογισμός Π/Υ(2):  0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 0.00 ευρώ

 400,000.00

 α.χωρίς ΦΠΑ
 β.ΦΠΑ

 330,578.51
 69,421.49

ΕΠ0268

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:2010ΕΠ02680003

Φορέας ΣΑ:2010010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

11. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε .00 Ευρώ 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των 
Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Χατζημιχάλης Φώτης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Σελίδα 6 από 6

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (Φορέας 
Χρηματοδότησης) 
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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