
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 125-15/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο 
Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις 
αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών  φαινομένων, πυρκαγιών και 
φαινομένων διάβρωσης εδάφους» και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό 
ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017). 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 72772/29454/17-8-2018 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου  
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Σουσσάντα Πεφάνη του Αγγέλου 
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 



17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
18. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
19. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
20. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
21. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
23.  Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
5. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
6. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
7. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
8. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
9. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
10. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
11. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
12. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
14. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος και ο  
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την ανακοίνωση του ονομαστικού καταλόγου προσήλθαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, και 
Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου.  
Κατά την συζήτηση του 1ου   ΕΗΔ θέματος προσήλθε η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου. 
Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. 
Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων προτείνει για 
συζήτηση το θέμα: «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα 



Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 
5010951 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», 
Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης 
πλημμυρικών  φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» 
και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017). 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: «ΛΑΕΡΤΗΣ – 
Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις 
αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών  φαινομένων, πυρκαγιών και 
φαινομένων διάβρωσης εδάφους» και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό 
ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017). 
                        

--------Παράλειψη---------- 
 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης 
Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας 
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών  
φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» και της 
σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017). 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος  κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                         
                   Κέρκυρα,22/08/2018  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ   

Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα  
Ταχ. Κώδικας : 49100  
Πληροφορίες: κ. Τσούκας 
Τηλέφωνο : 2661362114 
Fax :  
Email :tsoykas@pin.gov.gr 

     ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

    
  
 
ΘΕΜΑ: Διαβιβαστικό της εισήγησης με αριθμ. Πρωτ. οικ/ 73725/29794  
 
Αγαπητοί, σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
προστασίας με αριθμ. Πρωτ. οικ/ 73725/29794 που αφορά την Πράξη με τίτλο 
«ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών 
Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 
«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης 
««Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών  φαινομένων, πυρκαγιών 
και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό 
ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017).  
 
Στο παρόν επισυνάπτονται η απόφαση ένταξης του έργου, η Προγραμματική 
Σύμβαση του έργου καθώς και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. 
Απόφασης 757-37/21-08-2018 που αφορά στο Υποέργο 4.  
 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
 

Διονύσιος Τσούκας 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                          

                   Κέρκυρα, 21/08/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

              
Aρ.Πρωτ.:οικ/73725/29794    

Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα  
Ταχ. Κώδικας : 49100  
Πληροφορίες: Κ. Καρύδης 
Τηλέφωνο : 26613 62199 
Fax : 26610 40119 
Email :pol_prostasia@pin.gov.gr 

                                          ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

    
  
 
Έχοντας Υπόψη:  

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
όπως ισχύει 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά  (CCI 2014GR16M2OP009)» και την 
αριθμ.  C(2017) 8407 final /6-12-2017 απόφαση τροποποίησης αυτής 

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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», καθώς και την αριθμ. 126829 / 
EΥΘΥ1217 (1)/08.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 
του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν. 

4. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) αναδιάρθρωσης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 - 2020», 

5. Το άρθρο 9 Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 
(«Καλλικράτης»),με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει την απόφαση 
ένταξης, 

6. Την υπ.αριθμ.οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η 
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο 
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος 
στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Επ.Προτ. 5a) 

7. Την υπ.αριθμ.οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκαν η 
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 
(Επ.Προτ.5a). 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 2469/03.10.2017 (Κωδ.ION 52) πρόσκληση προς τους 
δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων 
Νήσων 2014 - 2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  



9. Την με αριθμ. πρωτ. 96606/39771/09.11.2017 (2837/10.11.2017 ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων 
Νήσων) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» προς 
την ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 - 2020». 

10. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης 
της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στην από  07/06/2018  Λίστα ελέγχου 
πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και στα από 18/06/2018 και 23/07/2018 
Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης 

11. Τον υπ. Αριθμ. Οικ.1567/ 30/07/2018 Προσωρινό-Οριστικό Πίνακα  Κατάταξης 
αξιολογημένων  προτάσεων.  

12. Την με αρ. πρωτ. Οικ.1569/30.07.2018 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ 

 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΛΑΕΡΤΗΣ» - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 
Με το παρόν έγγραφο εισηγούμαστε την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ των εταίρων της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ. Δια  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  συμφωνείται η σύμπραξη 
των συμβαλλομένων για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ 
– Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις 
αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών  φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων 
διάβρωσης εδάφους» και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό ΙΟΝ52 (Α.Π. 
2469/03-10-2017).  
Η περιοχή των Ιονίων Νήσων  πλήττεται συχνά από υψηλής έντασης φυσικές 
καταστροφές, οι οποίες δημιουργούν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, 
επηρεάζουν την κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό και σε 
πολλές περιπτώσεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.  
Με δεδομένη την ένταση των επιπτώσεων, η παρούσα πράξη συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης προστασίας του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων και των 
υποδομών  της περιοχής από την κλιματική αλλαγή και τους φυσικούς κινδύνους που 
τη συνοδεύουν ως εξής: πραγματοποιώντας διάγνωση του τρόπου με τον οποίο η 
κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται στα Επτάνησα, μειώνοντας την επικινδυνότητα, 
ενισχύοντας τη διαχείριση και τον εξοπλισμό για επεμβάσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης και εκπονώντας κρίσιμες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συστήματος ολιστικής παρέμβασης, με καινοτόμα 
χαρακτηριστικά. 
 
Η πράξη υλοποιείται από την παρούσα Σύμπραξη Φορέων  με κύριο Δικαιούχο την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συμπράττοντες φορείς το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας).  
 



Με βάση το Τεχνικό Δελτίο η Πράξη διαρθρώνεται στα ακόλουθα Υποέργα: 
 

Α/Α Τίτλος Υποέργου 
1  ΤΙΤΛΟΣ: Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές Δράσεις και 

Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 529.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φορέας Α)  

2  ΤΙΤΛΟΣ: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και 
Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα 
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 307.269 €  
Φορέας Υλοποίησης: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Φορέας Γ)  

3  ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 400.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Φορέας Β)  

4  ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 60.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας)  

5  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ  
Διάρκεια: 8 μήνες  
Προϋπολογισμός: 200.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας) 

6  ΤΙΤΛΟΣ: Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων  
Διάρκεια: 12 μήνες  
Προϋπολογισμός: 50.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (Φορέας Δ)  

7  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού  
Διάρκεια: 10 μήνες  
Προϋπολογισμός: 71.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φορέας Α)  

8  ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 100.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας 
(Φορέας Ε)  

9  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης  
Διάρκεια: 8 μήνες  
Προϋπολογισμός: 430.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας)  

10  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων  
Διάρκεια: 12 μήνες  
Προϋπολογισμός: 660.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας)  

 
       Ο Προϊστάμενος 

                          Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
 
 

                          Κωνσταντίνος Καρύδης 
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 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ 
ΚΩΔΙ-ΚΟ ΙΟΝ52 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-ΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΕΜ-ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ»  
 
Στην Κέρκυρα σήμερα την  …………………  μεταξύ των ακόλουθων συμβαλλόμενων μερών:  
 

1. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα 
(ΑΦΜ 997913715, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο και η οποία θα αποκαλείται στο ε-ξής χάριν 
συντομίας ως «Δικαιούχος Φορέας»  

2. Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών/ Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος που εδρεύει στην οδό 
Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (ΑΦΜ 090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών) και εκπροσωπείται νομίμως 
από τον Καθηγητή Θωμά Σφηκόπουλο, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Α»  

3. Της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου/Τμήμα Πληροφορικής, που εδρεύει 
στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα, (ΑΦΜ: 090152483, ΔΟΥ Κέρκυρας) και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Ιωσήφ Παπαδάτο, Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ερευνών και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Β»  

4. Του Ειδικού Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Τμήματος Τε-
χνολόγων Περιβάλλοντος, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην οδό Ι. Μομφεράτου και Η. Μηνιάτη, Αργοστόλι, 
28100 Κεφαλονιά (ΑΦΜ 099850984, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου) και εκ-προσωπείται νομίμως από 
τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Δραγώνα και το οποίο θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Γ»  

5. Της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στη Λεωφόρο Α-
λεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα (ΑΦΜ 997914496, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας) και εκπροσωπείται 
νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Παρίση, Δή-μαρχο 
Κεφαλονιάς και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Δ»  

6. Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας, που 
εδρεύει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 13, 491 00 Κέρκυρα, (ΑΦΜ: 090104055, ΔΟΥ Κέρκυρας) 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Τριάντο και το οποίο θα αποκαλείται στο 
εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Ε»  
 
Αφού ελήφθη υπόψη : 

 
1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 
αυτού.  
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2. Η Πρόσκληση με Κωδικό ΙΟΝ52 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης 
πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» (Α.Π. 
2469/03-10-2017)  
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  
 

Άρθρο 1 -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Δια του παρόντος συμφωνείται η σύμπραξη των συμβαλλομένων για την υποβολή και 
υλοποίηση πρότασης με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης 
Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις αντιμετώπισης 
και πρόληψης πλημμυρικών  φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης 
εδάφους» και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017).  
 
Η περιοχή των Ιονίων Νήσων  πλήττεται συχνά από υψηλής έντασης φυσικές καταστροφές, 
οι οποίες δημιουργούν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, επηρεάζουν την 
κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό και σε πολλές περιπτώσεις 
κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.  
 
Με δεδομένη την ένταση των επιπτώσεων, η παρούσα πράξη συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης προστασίας του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων και των 
υποδομών  της περιοχής από την κλιματική αλλαγή και τους φυσικούς κινδύνους που τη 
συνοδεύουν ως εξής: πραγματοποιώντας διάγνωση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική 
αλλαγή εκδηλώνεται στα Επτάνησα, μειώνοντας την επικινδυνότητα, ενισχύοντας τη 
διαχείριση και τον εξοπλισμό για επεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης και εκπονώντας 
κρίσιμες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός 
συστήματος ολιστικής παρέμβασης, με καινοτόμα χαρακτηριστικά. 
 
Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει και αφορά μεταξύ άλλων: 
 
 Στην εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων σε επίπεδο περιφέρειας, όπως 

πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση στη χέρσο και στις ακτές, ακραία καιρικά 
φαινόμενα, κλιματική αλλαγή, κατολισθήσεις και καταπτώσεις,, μέσα από την 
ανάλυση μιας σειράς πολυπαραμετρικών δεδομένων με σύγχρονες καινοτόμες 
μεθοδολογίες.  

 Στην ανάλυση της τρωτότητας για όλους τους ανωτέρω κινδύνους και τη δημιουργία 
λεπτομερών χαρτών με διαβάθμιση κινδύνου και επικινδυνότητας για όλη την περιοχή 
μελέτης με ιεράρχηση ανάλογα με το βαθμό κινδύνου/επικινδυνότητας.  

 Στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος σε ψηφιακό περιβάλλον, για την 
αξιολόγηση των κινδύνων, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, 
την υποστήριξη του συντονισμού, την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
και την τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, 
παρακολούθησης ενεργειών και καταγραφής αποτελεσμάτων.  

 Στην οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική Εφαρμογή Συνδυασμένων 
Ασκήσεων Ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά 
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εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση αρμοδίων σε 
διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, 
πυρκαγιάς, κατολισθήσεων και διάβρωσης.  

 Στην υλοποίηση δράσεων Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης και τη 
δημιουργία και παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευση και 
προετοιμασία εμπλεκόμενων φορέων, σχεδίαση ειδικών δράσεων επικοινωνίας προς 
τα ΜΜΕ, ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού καθώς και 
ενημέρωση και εκπαίδευση με ειδικό στόχο την τουριστική βιομηχανία.  

 Στην εκπόνηση προτάσεων και τον καθορισμό προδιαγραφών μελετών για 
παρεμβάσεις με γνώμονα το κόστος και το όφελος της περιοχής και τη μείωση του 
κινδύνου ή της επικινδυνότητας.  

 
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 2.850.000,00€. Η 
Πράξη θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Εθνικούς Πόρους. 
 
Η πράξη υλοποιείται από την παρούσα Σύμπραξη Φορέων  με κύριο Δικαιούχο την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συμπράττοντες φορείς το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας).  
 
Με βάση το Τεχνικό Δελτίο η Πράξη διαρθρώνεται στα ακόλουθα Υποέργα: 
 

Α/Α Τίτλος Υποέργου 
1  ΤΙΤΛΟΣ: Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές Δράσεις 

και Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 529.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φορέας Α)  

2  ΤΙΤΛΟΣ: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και 
Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα 
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 307.269 €  
Φορέας Υλοποίησης: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Φορέας Γ)  

3  ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 400.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Φορέας Β)  

4  ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 60.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας)  

5  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ  
Διάρκεια: 8 μήνες  
Προϋπολογισμός: 200.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας) 

6  ΤΙΤΛΟΣ: Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων  
Διάρκεια: 12 μήνες  
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Προϋπολογισμός: 50.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (Φορέας Δ)  

7  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού  
Διάρκεια: 10 μήνες  
Προϋπολογισμός: 71.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φορέας Α)  

8  ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών 
κινδύνων  
Διάρκεια: 36 μήνες  
Προϋπολογισμός: 100.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Νομού 
Κέρκυρας (Φορέας Ε)  

9  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης 
προειδοποίησης  
Διάρκεια: 8 μήνες  
Προϋπολογισμός: 430.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας)  

10  ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών 
κινδύνων  
Διάρκεια: 12 μήνες  
Προϋπολογισμός: 660.000 €  
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δικαιούχος Φορέας)  

 
 

Άρθρο 2 - ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
 
Η Π.Ι.Ν. με την ιδιότητα του κύριου δικαιούχου  αναλαμβάνει το συντονισμό και τη γενική 
ευθύνη για το σύνολο της πράξης και ενεργεί ως κοινός εκπρόσωπος όλων των Φορέων 
που συμπράττουν. Τα παραπάνω, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν το Γενικό συντονισμό 
και την ευθύνη Ωρίμανσης-Υλοποίησης του Έργου (έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση και 
παραλαβή των παραδοτέων των Φορέων Υλοποίησης, υποβολή των Παραδοτέων στη 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού). 
Οι δραστηριότητες και υποχρεώσεις που συναρτώνται με το ρόλο ενός Φορέα ως 
Συντονιστή δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους. 
 
 
(α) Κατανομή ευθύνης υλοποίησης – Σχεδιαζόμενος τρόπος υλοποίησης  
 
Κάθε φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των 
υποχρεώσεών του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, στο συνημμένο ΤΔΠ και τα 
λοιπά έγγραφα (ΑΥΙΜ κλπ).  
Τη συνολική ευθύνη  υλοποίησης  της Πράξης θα έχει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(Δικαιούχος Φορέας).  
Από τα παραπάνω Υποέργα:  
(i) Τα υποέργα 4, 5, 9 και 10 θα υλοποιηθούν από το Δικαιούχο Φορέα της Πράξης, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Υπεύθυνος του Δικαιούχου για την υλοποίηση των υποέργων 
θα είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και ο κ. Κωνσταντίνος Καρύδης. 

(ii) Τα υποέργα 1 και 7 θα υλοποιηθούν από τον συμπράττοντα Φορέα Α, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ). Υπεύθυνος του συμπράττοντα Φορέα 
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Α για την υλοποίηση των υποέργων θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας & 
Γεωπεριβάλλοντος Ευθύμιος Λέκκας  
 
(iii) Το υποέργο 3 θα υλοποιηθεί από τον συμπράττοντα Φορέα Β, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 
Υπεύθυνος του συμπράττοντα Φορέα Β για την υλοποίηση των υποέργων θα είναι ο 
Επίκουρος Καθηγητής Μάρκος Αυλωνίτης.  

(iv) Το υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από τον συμπράττοντα Φορέα Γ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Υπεύθυνος του συμπράττοντα Φορέα Γ για την 
υλοποίηση του υποέργου θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Καλημέρης.  

(v) Το υποέργο 6 θα υλοποιηθεί από τον συμπράττοντα Φορέα Δ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Υπεύθυνος του συμπράττοντα Φορέα Δ για την υλοποίηση του 
υποέργου θα είναι ο κ. Γεώργιος Κρεμμύδας.  

(vi) Το υποέργο 8 θα υλοποιηθεί από τον συμπράττοντα Φορέα Ε, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Υπεύθυνος του συμπράττοντα 
Φορέα Ε για την υλοποίηση του υποέργου θα είναι ο κ. Νικόλαος Τρίαντος.  
 
(β) Συντονισμός  
Μετά την ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά την 
υλοποίησή της, η Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (εφεξής ΕΣΕ). H Επιτροπή θα έχει τον εν 
γένει συντονισμό της υλοποίησης της Πράξης και θα συντονίζει-συνεργάζεται με όλους τους 
συμπράττοντες φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην εφαρμογή των διαφόρων 
δράσεων και δεσμεύσεων της Πράξης και την άμεση επίλυση των θεμάτων που τυχόν 
προκύψουν στο πλαίσιο αυτής. Οι εργασίες της ΕΣΕ θα διαρκέσουν μέχρι το πέρας 
εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και της παραλαβής αυτής.  
Η Επιτροπή συγκαλείται και λειτουργεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί συλλογικών 
οργάνων.  
Οι ειδικότεροι όροι συγκρότησης και λειτουργίας της ΕΣΕ θα είναι οι ακόλουθοι:  
(i) Η ΕΣΕ θα περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) κύρια στελέχη και συγκεκριμένα ένα από κάθε 
συμπράττοντα φορέα, τα οποία είναι: από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Κωνσταντίνος 
Καρύδης, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Καθηγητής Ευθύμιος 
Λέκκας, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Επίκουρος Καθηγητής Μάρκος Αυλωνίτης , από το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων ο Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος 
Καλημέρης, από τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων ο κ. Γεώργιος Κρεμμύδας και 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας ο κ. 
Νικόλαος Τρίαντος.  

(ii) Τα μέλη της ΕΣΕ που θα εκπροσωπούν τους συμπράττοντες φορείς θα ορισθούν με 
αποφάσεις των προϊσταμένων ή των οργάνων διοίκησης αυτών.  

(iii) Πρόεδρος της ΕΣΕ θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Καρύδης. 
 
(iv) Για την υποστήριξη του έργου της ΕΣΕ είναι δυνατόν, εφόσον απαιτηθεί, να συσταθούν 
Ομάδες Εργασίας εμπειρογνωμόνων.  

(v) Η ΕΣΕ θα συνεδριάζει στα γραφεία του (Δικαιούχου) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως ή επιβεβαιωμένης προσκλήσεως μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του/ης Προέδρου της, ή κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τους 
συμπράττοντες φορείς. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των Φορέων η συνεδρίαση είναι 
δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από σύμφωνη γνώμη όλων 
των Φορέων.  
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(vi) Η ΕΣΕ συντονίζει το σύνολο των δράσεων του έργου. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΕΣΕ, 
πριν από κάθε συνεδρίασή της, καταρτίζει κατάλογο θεμάτων προς συζήτηση και τον 
κοινοποιεί στα μέλη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα κοινοποιεί στα μέλη. Η 
ΕΣΕ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μία φορά το τρίμηνο. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, θα 
φροντίσει για την δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα περιλαμβάνει τα 
ορισμένα μέλη της ΕΣΕ, στην οποία θα αποστέλλεται κάθε σχετική πληροφορία. Μεταξύ 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής ο πρόεδρος της ΕΣΕ, θα ενημερώνει άμεσα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου τα μέλη της ΕΣΕ 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και κάθε θέμα που ανακύπτει και γενικότερα θα 
φροντίζει για την άμεση ροή της πληροφόρησης μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων καθώς 
και μεταξύ της σύμπραξης και της διαχειριστικής αρχής. 
  
(γ) Υποχρεώσεις Συμπραττόντων φορέων  
1. Οι συμπράττοντες φορείς οφείλουν να τηρούν το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, 
τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ, τους κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
τα όσα ειδικά θα ορίζονται στην Απόφαση Ένταξης και στο Σύμφωνο Αποδοχής της Πράξης, 
το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των Υποέργων που την συγκροτούν και σε λοιπά συνοδευτικά 
έγγραφα (ΑΥΙΜ κ.ά.).  

2. Καθένας από τους συμπράττοντες φορείς θα εφαρμόσει το εγκεκριμένο σύστημα 
διαχείρισης που διέπει το φορέα του και θα είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των υποέργων για τα οποία είναι υπεύθυνος να υλοποιήσει, 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα οδηγία περί «επιλεξιμότητας δαπανών» (ΕΥΘΥ).  

3. Καθένας από τους συμπράττοντες φορείς θα τηρεί τουλάχιστον ξεχωριστή λογιστική 
μερίδα ή τραπεζικό λογαριασμό για το ή τα υποέργα της Πράξης που υλοποιεί στην οποία 
καταχωρίζονται οι δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως στις δηλούμενες δαπάνες προς 
την ΕΥΔ.  

4. Καθένας από τους συμπράττοντες φορείς υποχρεούται στην τήρηση όλων των στοιχείων 
και δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση του Φυσικού και 
Οικονομικού αντικειμένου των αντιστοίχων υποέργων της Πράξης, για όσο χρόνο 
προβλέπεται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  

5. Καθένας από τους συμπράττοντες φορείς υποχρεούται σε αποδοχή επιτόπιων 
επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων από όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 
όργανα και σε παροχή προς αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.  

6.Όλοι οι Φορείς θα διαθέσουν επαρκείς ίδιους πόρους (προσωπικό, υποδομή) για την επιτυχή 
εκτέλεση του Έργου (με βάση ΑΥΙΜ κλπ).  

7.Οι Φορείς Υλοποίησης δεσμεύονται να υποστηρίξουν επιστημονικά τον Δικαιούχο Φορέα και 
να παράσχουν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν και 
παραδοθούν από τον καθένα με τη λήξη του έργου, έως και 5 (τουλάχιστον) χρόνια μετά τη λήξη 
του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα 
προκύψουν (τεχνική βοήθεια, επικαιροποίηση πληροφορίας χαρτών, υποστήριξη πλατφόρμας).  

8. Οι Φορείς δεσμεύονται γενικά για την υιοθέτηση και την εφαρμογή επαρκούς και 
αποτελεσματικής δομής οργάνωσης/ διαχείρισης, η οποία θα διασφαλίζει την ομαλή 
διεκπεραίωση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που 
αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης. 
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Άρθρο 3 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 
Ο  προϋπολογισμός των επιμέρους υποέργων της Πράξης (το Φυσικό Αντικείμενο της 
περιγράφεται στην ενότητα Β) που παρατίθεται στη συνέχεια, αποτυπώνεται στο 
χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο κλπ έγγραφα της Πράξης. 
 
 
Α/Α  Τίτλος Υποέργου  Προϋπολογισμός  
1  Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, Εκπαιδευτικές - 

Ενημερωτικές Δράσεις και Δόμηση επιχειρησιακού 
συστήματος  

529.000,00  

2  Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική 
Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς 
στα Επτάνησα 

307.269,00 €   

3  Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών 
κινδύνων  

400.000,00  

4  Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος  60.000,00  
5  Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ  200.000,00  
6  Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων  50.000,00  
7  Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού  71.000,00  
8  Τεχνική υποστήριξη για τα έργα του συστήματος δια-χείρισης 

φυσικών κινδύνων  
100.000,00  

9  Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης 
προειδοποίησης  

430.000,00  

10  Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση 
φυσικών κινδύνων  

660.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2.850.000,00 
 

Άρθρο 4 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του έργου και η αξιοποίησή τους αποτελεί μέλημα του 
κάθε Δικαιούχου και επιπλέον θα είναι στο σύνολό τους ευκόλως προσβάσιμα και διαθέσιμα 
προς αξιοποίηση από την ΠΙΝ 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα διασφαλιστεί (εκτός των άλλων και) από τα 
παρακάτω: 

- Οι χάρτες και τα λοιπά εργαλεία (κινδύνου και επικινδυνότητας, τρωτότητας κλπ), καθώς και τα 
επιχειρησιακά σχέδια που θα παραχθούν, θα αποτελέσουν μια υποδομή και ένα εργαλείο 
πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων, το οποίο θα δρα σε μακροχρόνια και θα βελτιώνει την 
απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της περιοχής, επικαιροποιούμενα από τους 
φορείς υλοποίησης στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο. 

- H συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (για επεμβάσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών 
καταστροφών) θα αποτελέσει υποδομή και εργαλείο το οποίο θα συμβάλει μακροχρόνια, στην 
βελτίωση της προστασίας, θα ενδυναμώσει τις τοπικές δομές και τις ικανότητες τους σε βάθος 
χρόνου, σε συνδυασμό και συνέργια με τον λοιπό λειτουργούντα σχετικό εξοπλισμό υπηρεσιών 
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και φορέων της Π.Ι.Ν. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός της παρούσας πράξης θα διατίθεται 
και λειτουργεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της και για την αντιμετώπιση φυσικών 
κινδύνων γενικότερα, εντός της Π.Ι.Ν. Για το σκοπό αυτό, με ευθύνη του κύριου Δικαιούχου θα 
υπογραφούν σχετικά μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς λειτουργίας  του εξοπλισμού 
αυτού1. 

 - Η εκπαίδευση φορέων, ομάδων, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών θα βελτιώσει την 
απόκρισή τους σε μια έκτακτη ανάγκη και αναμένεται να περιορίσει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις  στον γενικό πληθυσμό της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων. 

-Το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα και τα συνοδεύοντα αυτό προσαρτήματα, με ευθύνη του 
φορέων υλοποίησής τους θα αξιοποιούνται και θα είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση από την 
ΠΙΝ σε μακροχρόνια βάση. Τόσο ο κύριος δικαιούχος της πράξης όσο και ο δικαιούχος/φορέας 
υλοποίησης του υποέργου θα εξασφαλίζουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για τη 
λειτουργία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, προσφέροντας μάλιστα κάθε αναγκαία 
εκπαίδευσή τους.  

-Τέλος, ο κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί εταίροι με τη συμμετοχή τους (μέσω των εκπροσώπων 
τους) στο επιστημονικό όργανο που υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας συμβάλλουν περεταίρω στη μακροχρόνια 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 

 

Άρθρο 5 - ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 
Η λειτουργικότητα της προτεινόμενης πράξης διασφαλίζεται από τη μακρόχρονη εμπειρία των 
εταίρων (ΕΚΠΑ, ΙΠ, ΤΕΙ-ΙΝ) στο αντικείμενο των φυσικών κινδύνων και των καινοτόμων 
μεθοδολογιών που θα χρησιμοποιηθούν. Παράλληλα, η συμμετοχή της ΠΙΝ και της ΠΕΔΙΝ στο 
πλαίσιο σχετικών αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας 
διασφαλίζουν την διασύνδεση της τεχνογνωσίας που θα παρασχεθεί και των αποτελεσμάτων 
από την αξιοποίησή της με την τοπική κοινωνία. 

Κάθε εταίρος-φορέας υλοποίησης είναι κύριος και υπεύθυνος για την εξασφάλιση της 
λειτουργικότητας και συντήρησης του αντικειμένου που έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο της 
πράξης, για περίοδο έως και 5 (τουλάχιστον) έτη από τη λήξη του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Ο δε 
κύριος δικαιούχος έχει επιπλέον τη γενική ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης της πράξης. 

 
Άρθρο 6 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Οποιαδήποτε τροποποίηση στο αρχικά υποβαλλόμενο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που 
επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα αναφερόμενα στο παρόν στοιχεία φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν οι συμπράττοντες φορείς, 
προϋποθέτει τη  σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων.  
                                                             
1 Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο από 25/6/2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ι.Ν. 
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Άρθρο 7 - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Το παρόν συμφωνητικό και τα σχετιζόμενα με αυτό στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά. Επί 
αυτών τα συμβαλλόμενα μέρη φέρουν αυστηρή υποχρέωση της εχεμύθειας. 

  
 

Άρθρο 8 -  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 
ενός μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής 
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.  

 
 

Άρθρο 9 -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Τα μέρη αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον τους για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα του 
έργου. Δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα σε κάθε 
παρουσίαση του έργου να αναφέρουν τους φορείς χρηματοδότησης του έργου. Επίσης 
αναλαμβάνουν να αναφέρουν την συμβολή των υπόλοιπων μελών της σύμπραξης στην 
υλοποίηση του έργου.  

Τα μέρη θα ενημερώνουν για κάθε ενέργεια δημοσιότητας την ΕΣΕ.  

 
 

Άρθρο 10 -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Η διάρκεια της παρούσης, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει 5 έτη μετά την 
ολοκλήρωση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, δηλαδή τις 31/12/2028. 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον Δικαιούχο Φορέα 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 
 
 

 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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Για τον Φορέα Α  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

Για τον Φορέα Β 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 
 

 

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος 
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης 

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος 
Αναπληρωτής Πρύτανης 

 
 
 
 
 

 

Για τον Φορέα Γ 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων 

Νήσων 

Για τον Φορέα Δ 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 
 

 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας 
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

Αλέξανδρος Παρίσης  
Δήμαρχος Κεφαλονιάς 

 
 
 
 
 

 

Για τον Φορέα Ε 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας 

 

 
 
 

 

 
 

 Νικόλαος Τρίαντος 
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

 

 
 
 



 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010951 (Κωδ. Απόφασης:5242) Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΛΟΥΚΑΣ
Τηλ.: 2661360018, 2661360000
Fax: 2661360060
Email: gfeloukas@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Κέρκυρα, 30/07/2018
Α.Π.: 2837  

Προς: 
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI
2014GR16M2OP009)» και την αριθμ. C(2017) 8407 final /6-12-2017 απόφαση τροποποίησης αυτής

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα
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», καθώς και την αριθμ.
126829 / EΥΘΥ 1217 (1)/08.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν.

4. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 - 2020»,

5. Το άρθρο 9 Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»),με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει
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την απόφαση ένταξης,

6. Την υπ.αριθμ.οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής
διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Επ.Προτ. 5a)

7. Την υπ.αριθμ.οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής
διαδικασίας , με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Επ.Προτ. 5a).

8. Την με αριθμ. πρωτ. 2469/03.10.2017 (Κωδ.ION52) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 - 2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Την με αριθμ. πρωτ. 96606/39771/09.11.2017 (2837/10.11.2017 ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» προς την ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιονίων Νήσων 2014 - 2020».

10. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα
στην από 07/06/2018 Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και στα από 18/06/2018 και 23/07/2018 Φύλλα
Αξιολόγησης Πράξης

11. Τον υπ. Αριθμ. Οικ.1567/ 30/07/2018 Προσωρινό-Οριστικό Πίνακα Κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.

12. Την με αρ. πρωτ. Οικ.1569/30.07.2018 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5010951

2.Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 2010006

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η περιοχή των Ιονίων Νήσων πλήττεται συχνά από υψηλής έντασης φυσικές καταστροφές (που ολοένα και περισσότερο συνδέονται με το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγή, οι οποίες επηρεάζουν την κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα και δημιουργούν εκτεταμένες ζημιές.H
πράξη περιλαμβάνει.:-την εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων μέσα από την ανάλυση δεδομένων με καινοτόμες μεθοδολογίες
συμπεριλαμβανομένων γεωπεριβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρομετεωρολογικών παραμέτρων, ανάλυση δορυφορικών εικόνων και
μοντελοποίηση του κλιματικού σήματος.-την εκτίμηση του κινδύνου από πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωσης στη χέρσο και στις ακτές,
ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, καθώς και του κινδύνου κατολισθήσεων (στη χέρσο και στις ακτές) και καταπτώσεων.-
την ανάλυση της τρωτότητας  για όλους τους ανωτέρω κινδύνους αναπτύσσοντας λεπτομερείς χάρτες με διαβάθμιση κινδύνου και
επικινδυνότητας για όλη την περιοχή μελέτης, με ιεράρχηση ανάλογα με το βαθμό κινδύνου. Παράλληλα, θα αναλύσει τον κίνδυνο
καταπτώσεων και θα μελετήσει δράσεις ανάδειξης σπηλαίων της Π.Ι.Ν..-την ανάπτυξη (με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση ) ενός
καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση των κινδύνων, την υποστήριξη του συντονισμού και της λήψης αποφάσεων ( υποστήριξη στον
καθορισμό των διεπαφών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων και τη διευκόλυνση του συντονισμού τους, επεξεργασία
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης και
καταγραφής ενεργειών, αυτοματοποίηση Δημιουργίας Αρχείου και Εκθέσεων Συμβάντων, ανάπτυξη Συστήματος Πληροφόρησης SMS
και ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε ψηφιακό περιβάλλον και περιβάλλον GIS). Παράλληλα, προβλέπεται να αναπτυχθεί πιλοτικά
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ένα σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α), βασισμένο σε τεχνολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων με στόχο την άμεση
ενημέρωση των φορέων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιές).-την εκπόνηση προτάσεων «έξυπνων» παρεμβάσεων (
αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών / αντικατολισθητικών / αντιπυρικών), με γνώμονα το κόστος και το όφελος της περιοχής, όπως
προτάσεις για οριοθετήσεις υδατορεμάτων, ειδικές σημάνσεις σε επικίνδυνες περιοχές, και στοχευμένες παρεμβάσεις μείωσης του
κινδύνου ή της επικινδυνότητας.-την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική Εφαρμογή Συνδυασμένων Ασκήσεων
Ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο φορείς και στοχεύουν στην εξοικείωση των
αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης των κινδύνων.-την υλοποίηση δράσεων  Ενημέρωσης –
Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την εμπέδωση του κινδύνου αλλά και
των αποτελεσμάτων της πράξης και της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων της σε μακροχρόνια βάση. Προβλέπεται η δημιουργία και
παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού, η εκπαίδευση και προετοιμασία εμπλεκόμενων φορέων, η σχεδίαση ειδικών δράσεων
επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ, η ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση με
ειδικό στόχο την τουριστική βιομηχανία.-την προμήθεια και συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για επεμβάσεις πρόληψης και
καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.Σε παρεμβάσεις όπως η εκπόνηση
ειδικών Σχεδίων Δράσης, η διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα ληφθεί υπόψη η διάσταση της αναπηρίας.

5. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχέδια ΑΥΙΜ που κατατέθηκαν οριστικοποιημένα με τα συμπληρωματικά στοιχεία και είναι
συνημμένα στο παρόν ΤΔΠ για τα υποέργα 1,2,3,4 και 8 εκτός από τα παραδοτέα  2.1.3 ποσού 26.272€ και 2.1.7.β ποσού 16.459€, του
υποέργου 2 που δεν αξιολογήθηκαν θετικά.Για το υπ.5 Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων τα παραδοτέα αναφέρονται στην από
25.06.2018 Έκθεση σκοπιμότητας.Για το υπ.6 τα παραδοτέα αφορούν σε 12 Ενημερωτικές Ημερίδες (Γενικό Κοινό, ΑΜΕΑ και Εθελοντές)
στις 4 Περιφερειακές ενότητες  καθώς και σε ενημερωτικό υλικό όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια τευχών δημοπράτησης.Για το
υπ.7 τα παραδοτέα αφορούν σε προμήθεια  εξειδικευμένου λογισμικού GIS και επιτόπιου σαρωτή.Για το υπ.9 Προμήθεια ειδικού
εξοπλισμού, τα παραδοτέα αφορούν 10 ΣμηΕΑ και λοιπό εξοπλισμό .όπως αναφέρονται στην από 25.06.2018 Έκθεση σκοπιμότητας..Για
το υπ.10 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, τα παραδοτέα αφορούν 4 Οχήματα (4Χ4) τύπου Pick Up και 12 Υδροφόρα Πυροσβεστικά
Οχήματα εκτός δρόμου (4Χ4) χωρητικότητας 1000 λίτρων νερού όπως αναφέρονται στην από 25.06.2018 Έκθεση σκοπιμότητας.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO21
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός 
που ωφελείται από μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας

Άτομα Μετάβαση 115.000,00

T2713
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου)

Άτομα Μετάβαση 30.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/08/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/08/2018.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 2.313.719,53 2.313.719,53

ii. ΦΠΑ 398.774,30 398.774,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.712.493,83 2.712.493,83 

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Β.4.1. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών 
προσωπικού 94.775,17 94.775,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 94.775,17 94.775,17 

ΣΥΝΟΛΑ 2.807.269,00 2.807.269,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.807.269,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.807.269,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

2010006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.421.000,00

1020165 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 529.000,00

1020170 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 307.269,00

1020174 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 400.000,00

4040668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 50.000,00

5040877 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.807.269,00 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.807.269,00 €
13. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β.4.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των 

επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 15%)
9 %

Tο ποσό του «απλοποιημένου κόστους» έχει υπολογιστεί επί των δαπανών προσωπικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ΦΠΑ
που ενδεχομένως θα προκύψει για αυτή την Κατηγορία Δαπανών. Επομένως, στο βαθμό που κατά την υλοποίηση των πράξεων
προκύψει ΦΠΑ που θα συνδέεται με τις «Δαπάνες Προσωπικού» θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα το συνολικό ποσό που θα
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διαχειριστείτε μέσω του «Απλοποιημένου κόστους»
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.807.269,00 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0221 2018ΕΠ02210027 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00 2.807.269,00 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.807.269,00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών: 

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών και Ναυτιλίας και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7,
Αθήνα
2. Φορέας Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
4. Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης
5. Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail)

Εσωτερική διανομή: 

Μονάδες Α,Β1,Β2,Γ ΕΥΔ ΠΙΝ  (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη

αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης

και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

• Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν
την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
της πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς
υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της
ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν

έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου)
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην
Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο

http://www.espa.gr
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πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων
πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης
δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.

(ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι

1.Tο ποσό του «απλοποιημένου κόστους» έχει υπολογιστεί επί των δαπανών προσωπικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ΦΠΑ 
που ενδεχομένως θα προκύψει για αυτή την Κατηγορία Δαπανών. Επομένως, στο βαθμό που κατά την υλοποίηση των πράξεων 
προκύψει ΦΠΑ που θα συνδέεται με τις «Δαπάνες Προσωπικού» θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα το συνολικό ποσό που θα 
διαχειριστείτε μέσω του «Απλοποιημένου κόστους»

2.Μέχρι την αποστολή των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση στην αντίστοιχη μονάδα της ΕΥΔ ΠΙΝ, ο δικαιούχος θα πρέπει 
αφενός να έχει εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού καθώς και να παρουσιάσει τεκμηρίωση ως προς τη διαδικασία 
σύνταξης αυτών , σύμφωνα με το ΣΔΕ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

3.Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την προμήθεια εξοπλισμού και τυχόν αναλωσίμων ισχύει ότι αναφέρεται στην Α.Π

110427/EΥΘΥ/1020 απόφαση.

4. Πριν την αποστολή των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση του υποέργου -9-  πράξης να έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή 
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μνημονίου συνεργασίας με τους φορείς λειτουργίας του ΣμεΑ σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Παράλληλα να εκδοθούν 
εγκαίρως οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τη χρήση του ΣμεΑ.

5. Πριν την αποστολή των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση των υποέργων -5- και -10- της πράξης να έχει ολοκληρωθεί η 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τους φορείς λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση

6.Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο προς προμήθεια εξοπλισμός στο πλαίσιο της πράξης, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες αυτής και γενικά για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων στην ΠΙΝ.

7.Ο δικαιούχος και οι λοιποί εταίροι θα πρέπει εντός τριμήνου από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης να προσαρμόσουν,  να 
εγκρίνουν και να προσκομίσουν στην ΕΥΔ ΠΙΝ υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με το υποβληθέν συνημμένο στο 
ΤΔΠ σχέδιο.

8.Πρίν την έναρξη της πράξης να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος και οι λοιποί εταίροι συμμετέχουν ο καθένας με τον εκπρόσωπο του 
στο επιστημονικό όργανο που υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

9.Ο δικαιούχος θα πρέπει πριν την έναρξη του έργου να διασφαλίσει ότι τα οικονομικά στοιχεία των εγκεκριμένων αποφάσεων 
υλοποίησης με ίδια μέσα ταυτίζονται με τα παραρτήματα –Η- του ΤΔΠ.

10.Σχετικά με τα υποέργα -2- και -8- πριν την έγκριση της αυτεπιστασίας οι δικαιούχοι θα πρέπει να διορθώσουν την ΑΥΙΜ  σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο ΤΔΠ.

11. Στο σύνολο των παρεμβάσεων και ειδικότερα όσον αφορά στην εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης 
(Επιχειρησιακά Σχέδια) και στην διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση 
της αναπηρίας. Επίσης θα πρέπει τα τελικά επιχειρησιακά σχέδια πριν τη λήξη της πράξης, να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (εφόσον απαιτείται).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 37/21-08-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 757-37/21-08-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (4) 
«Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - 
Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 08 - 2018  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία 
Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 72938/44/17-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, 
η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Λουκία Κατωπόδη που  αναπληρώνει  το τακτικό μέλος  Σταύρο Γρηγόρη 
4. Θεόδωρος Καμπίτσης που  αναπληρώνει  το τακτικό μέλος Σπυριδούλα - Σοφία  
Αγγουράκη            
5. Σουσσάνα Πεφάνη            Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει από τη 
συνεδρίαση και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος και κ. 
Θεόδωρος Βερύκιος ενημέρωσαν επίσης ότι δεν δύνανται να παραστούν προς 
αναπλήρωση. 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-
2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Ειρήνη Διαμάντη. 
 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 22ο: Έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 
(4) «Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - 
Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Καρύδη, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας Υπόψη:  

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 
265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 
που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά  (CCI 2014GR16M2OP009)» 
και την αριθμ.  C(2017) 8407 final /6-12-2017 απόφαση τροποποίησης αυτής 

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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», 
καθώς και την αριθμ. 126829 / EΥΘΥ1217 (1)/08.12.2015 «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο Πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν. 

4. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) 
αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων 2014 - 2020», 

5. Το άρθρο 9 Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 
(«Καλλικράτης»),με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει την 
απόφαση ένταξης, 

6. Την υπ.αριθμ.οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του 
Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής διαδικασίας, με την οποία 
εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης 
του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων 
και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Επ.Προτ. 5a) 

7. Την υπ.αριθμ.οικ.2112/20.09.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του 
Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής διαδικασίας, με την οποία 
εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (Επ.Προτ.5a). 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 2469/03.10.2017 (Κωδ.ION 52) πρόσκληση προς τους 
δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ιονίων Νήσων 2014 - 2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

9. Την με αριθμ. πρωτ. 96606/39771/09.11.2017 (2837/10.11.2017 ΕΥΔ ΕΠ 
Ιονίων Νήσων) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων» προς την ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση της υπόψη 
πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 - 2020». 

10. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 
τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στην από  
07/06/2018  Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και 
στα από 18/06/2018 και 23/07/2018 Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης 

11. Τον υπ. Αριθμ. Οικ.1567/ 30/07/2018 Προσωρινό-Οριστικό Πίνακα  
Κατάταξης αξιολογημένων  προτάσεων.  

12. Την με αρ. πρωτ. Οικ.1569/30.07.2018 θετική εισήγηση του προϊσταμένου 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ 
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Αιτούμαστε την Έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (4) 

«Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - 

Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951 

 

                       Ο Προϊστάμενος 
                                                         Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

 
 

                                                         Κωνσταντίνος Καρύδης 
 

Συνημμένα: 

1. Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 4 «Διαχείριση και 

λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το σχέδιο της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) 
«Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - 
Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 
 
Το σχέδιο της απόφασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
 
Με την παρατήρηση του μέλους κ. Ευσταθίου – Σωτηρίου Κούρη, να ληφθεί μέριμνα 
ώστε μέσω του έργου, να γίνει προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, σε συνεργασία με 
τα συμβεβλημένα πανεπιστήμια, προκειμένου να καταστεί εφικτή η προετοιμασία και 
η πρόληψη φυσικών καταστροφών για την Περιφέρειά μας. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 757-37/21-08-2018 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                 Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης              Λουκία Κατωπόδη 
   Θεόδωρος Καμπίτσης 
   Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    Ειρήνη Διαμάντη 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ1 

 
<ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ> 
Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα 
Ταχ. Κώδικας : 49100 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο : 26610 39606 
Fax : - 
Email :  

  
 
 
Κέρκυρα, 21/08/2018 
Α.Π.:  
 
 

 
 
 

 Προς:   
Οικονομική Επιτροπή 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) «Διαχείριση και λειτουργία 

επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα 

Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

3. Τη με αριθμ. 2837 /30-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο ««“Λαέρτης”- Καινοτόμο 

επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».» 

και MIS 5007987 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»  

4. Τη με αριθμ. ………………… σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται) 

 

Αποφασίζουμε  

 

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (4) «Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της 

Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

                                                        
 
1 Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα 
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Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

  

[Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου κάθε διακριτής ενότητας (Πακέτου) Εργασίας (ΠΕ) και των επί μέρους 

ενεργειών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε μετρήσιμες 

ποσότητες/εκροές, καθώς και των παραδοτέων] 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ 4 : Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος 

Η διαχείριση και λειτουργία του επιχειρησιακού συστήματος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για να είναι λειτουργικό το σύστημα συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Στη διαχείριση του 

επιχειρησιακού συστήματος περιλαμβάνονται ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων και η διασφάλιση 

πως ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος για χρήση όταν απαιτείται και η διενέργεια δύο ασκήσεων ετοιμότητας 

για την αντιμετώπιση φθσικών καταστροφών. Επιπλέον θα συνταχθούν δύο μελέτες για την χωροθέτηση 

των αισθητήρων χαμηλού κόστους ανίχνευσης πυρκαγιών και κατακρημνίσεων. Οι μελέτες αυτές θα 

συνταχθούν σε δυο φάσεις: αρχικά βασισμένες κυρίως στα μορφολογικά δεδομένα της περιοχής και εν 

συνεχεία μετά από αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

επιχειρησιακού συστήματος θα υπάρξει διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει ή πρόκειται να αναπτύξει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

 

Παραδοτέα:  
Π4.1.1: Ενδιάμεση αναφορά διαχείρισης επιχειρησιακού συστήματος και ασκήσεων ετοιμότητας 
 
Π4.1.2: Τελική αναφορά διαχείρισης επιχειρησιακού συστήματος και ασκήσεων ετοιμότητας 
 
Π4.2.1: Ενδιάμεση μελέτη χωροθέτησης αισθητήρων χαμηλού κόστους για την ανίχνευση πυρκαγιών. 
 
Π4.2.2: Τελική μελέτη χωροθέτησης αισθητήρων χαμηλού κόστους για την ανίχνευση πυρκαγιών. 
 
Π4.3.1: Ενδιάμεση μελέτη χωροθέτησης αισθητήρων χαμηλού κόστους για την ανίχνευση 
κατακρημνίσεων. 
 
Π4.3.2: Τελική μελέτη χωροθέτησης αισθητήρων χαμηλού κόστους για την ανίχνευση κατακρημνίσεων. 
 
Π4.4.1: Αναφορά διασύνδεσης επιχειρησιακού συστήματος με λοιπά πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 
κινδύνων. 
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Π4.1.1 1/10/2018 30/03/2020 4,05 8.010,12 € 8.010,12 € 

Π4.1.2 1/4/2020 30/09/2021 7,55 15.518,19 € 15.518,19 € 

Π4.2.1 1/10/2018 31/03/2019 1,6 3.397,07 € 3.397,07 € 

Π4.2.2 01/4/2019 31/03/2020 3,1 6.614,82 € 6.614,82 € 

Π4.3.1 1/10/2018 31/03/2020 1,6 3.402,03 € 3.402,03 € 

Π4.3.2 1/04/2019 31/03/2020 3,1 6.619,78 € 6.619,78 € 

ΠΕ 4 

 

Π4.4.1 1/04/2019 30/09/2021 7,7 16.438,00 € 16.438,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 28,7 60.000,00 
€ 

60.000,00 
€ 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) 

 

 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 60.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν .  

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ 

περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

                                                        
 
2 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)] 

 
 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 
ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης 
Υποέργου 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Διεύθυνση 
Πολιτικής 

Προστασίας 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 Κωνσταντίνος 

Καρύδης  

ΟΙΚ. 
16077/6221/24-2-

2016 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Διεύθυνση 
Πολιτικής 

Προστασίας 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 Κωνσταντίνος 

Καρύδης 

ΟΙΚ. 
16077/6221/24-2-

2016 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Διεύθυνση 
Πολιτικής 

Προστασίας – 
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 Γεώργιος Ναούμ  

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Διεύθυνση 
Πολιτικής 

Προστασίας ΠΕ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Διεύθυνση 
Πολιτικής 

Προστασίας ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & 

ΙΘΑΚΗΣ/ 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 

ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης 
του Υποέργου 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Διεύθυνση 
Πολιτικής 

Προστασίας ΠΕ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 

ΜΟΥΖΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 Μ. ΛΟΥΒΡΟΥ  

ΟΙΚ. 
1224/484/09-01-

17  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ  (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ) 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΜΑΛΙΑ ΣΙΜΑΤΗ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ν.3852/10 
ΠΔ 147/10 

Ευάγγελος 
Σπαθής 

 

                                                        
 
3 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 
δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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Νομική Υποστήριξη 
(προαιρετικά) 

    

Λοιπά…….     

Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως: 

 Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, 

αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας. 

 Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος 

που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας. 

 Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να 

αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από 

τη Διυπουργική Επιτροπή. 

 Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης 

κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών 

καταστροφών. 

 Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές 

καταστροφές μικρής έντασης. 

 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των 

καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της 

δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού 

δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και 

την αποκατάσταση των ζημιών. 

 Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42). 

 Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο 

σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους. 

 Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 

 Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο 

συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση. 

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 

β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 

γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. 

δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος. 
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  οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν.4412/16  

 

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης 

και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2   

 

[Η αρμόδια ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσαρμόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των 
δράσεων και ενδεχομένως τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό 
Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]  
 

Ο <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ> 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.) 
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Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 2018 2019 2020 2021 
calendar 

month: 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1
2 

project month: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

4
1 

Π4.1.1: 
Ενδιάμεση 
αναφορά 
διαχείρισης 
επιχειρησιακού 
συστήματος και 
ασκήσεων 
ετοιμότητας 

  x x x x x x x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x                                

Π4.1.2: Τελική 
αναφορά 
διαχείρισης 
επιχειρησιακού 
συστήματος και 
ασκήσεων 
ετοιμότητας 

                               x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Π4.2.1: 
Ενδιάμεση 
μελέτη 
χωροθέτησης 
αισθητήρων 
χαμηλού 
κόστους για την 
ανίχνευση 
πυρκαγιών. 

    x x x x x x                                                       

Π4.2.2: Τελική 
μελέτη 
χωροθέτησης 
αισθητήρων 
χαμηλού 
κόστους για την 
ανίχνευση 
πυρκαγιών. 

        x x x x x x x x x x x x                               

Π4.3.1: 
Ενδιάμεση 
μελέτη 
χωροθέτησης 
αισθητήρων 

   x x x x x x                                                       
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χαμηλού 
κόστους για την 
ανίχνευση 
κατακρημνίσεω
ν. 
Π4.3.2: Τελική 
μελέτη 
χωροθέτησης 
αισθητήρων 
χαμηλού 
κόστους για την 
ανίχνευση 
κατακρημνίσεω
ν. 

        x x x x x x x x x x x x                               

Π4.4.1: 
Αναφορά 
διασύνδεσης 
επιχειρησιακού 
συστήματος με 
λοιπά 
πληροφοριακά 
συστήματα 
διαχείρισης 
κινδύνων. 

        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού5 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6 ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών7 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών8 

Σύνολο  

Π4.1.1 1,05 1.444,63 € 3 6.000,00 €    565,49 € 8.010,12 € 

Π4.1.2 1,05 1.444,63 € 6,5 13.000,00 €    1.073,56 € 15.518,19 € 

Π4.2.1 0,1 164,53 € 1,5 3.000,00 €    232,55 € 3.397,07 € 

Π4.2.2 0,1 164,53 € 3 6.000,00 €    450,29 € 6.614,82 € 

Π4.3.1 0,1 169,08 € 1,5 3.000,00 €    232,96 € 3.402,03 € 

Π4.3.2 0,1 169,08 € 3 6.000,00 €    450,70 € 6.619,78 € 

ΠΕ 4 

Π4.4.1 0,2 320,45 € 7,5 15.000,00 €    1.117,55 € 16.438,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2,7 Α/Μ 3.876,90 € 26,0 Α/Μ 52.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.123,10 € 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
55.876,90 € 0,00 € 0,00 € 4.123,10 € 60.000,00 € 

                                                        
 
5 Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών 
Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
6 Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). 
Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  
7  Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 
8 Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ   
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)9 

α/α Ονοματεπώνυμο10 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική 

νομική βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- Ρόλος  

Πακέτα 
Εργασίας 

/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόλησ
η σε Α/Μ 

 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος (€) 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΤΕ ΠΟΛ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΕ/ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΠΕ4 / όλα   01/08/2018 – 
31/12/2021 0,4 1.758,50 703,40 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 
ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2, 4.2.1, 

4.2.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,3 1.532,00 459,60 

3 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2, 4.3.1, 

4.3.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,3 1.098,00 329,40 

4 
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΣ β) υπερωριακή απασχόληση 

4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & 
ΙΘΑΚΗΣ/ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,3 1.623,00 486,90 

5 ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & 

ΙΘΑΚΗΣ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2 , 4.4.1 

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,3 1.446,00 433,80 

                                                        
 
9 (Θ) = (Ζ) x (Η)  
 
10 Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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6 ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,3 1.098,00 329,40 

7 Μ. ΛΟΥΒΡΟΥ  

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,2 1.800,00 360,00 

8 Δ. ΚΟΚΚΑΛΗ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,2 1.387,00 277,40 

9 Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕ4 / 4.1.1, 

4.1.2   
01/08/2018 – 
31/12/2021 0,2 1.387,00 277,40 

10 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΛΙΑ 

ΣΙΜΑΤΗ 

ΔΕ 
Διοικητικών-
Γραμματέων 

β) υπερωριακή απασχόληση 
4354/ 2015 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΕ4 / 4.1.1, 
4.1.2   

01/08/2018 – 
31/12/2021 0,2 1.098,00 219,60 

        Σύνολο  3.876,90 € 
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Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό  

 

Τρόπος πρόσληψης/ Χρόνος 
α/α Ειδικότητα Σχέση 

Απασχόλησης 
Νομική Βάση 

Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

(ΑΜ) 
Κόστος (€) 

1 Πληροφορικός ΣΜΕ ή ΣΟΧ 
Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία για προσλήψεις 
σε προγράμματα ΕΣΠΑ 

ΠΕ4 / Π4.1.1, Π4.1.2, 
Π4.4.1 

1/10/2018 – 
30/09/2021 (36 μήνες) 15 25.060,00 € 

2 Δασολόγος ΣΜΕ ή ΣΟΧ 
Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία για προσλήψεις 
σε προγράμματα ΕΣΠΑ 

ΠΕ4 / Π4.2.1, Π4.2.2 1/10/2018 – 
31/03/2019 (18 μήνες) 5,5 13.470,00 € 

3 Γεωλόγος 
 ΣΜΕ ή ΣΟΧ 

Σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για προσλήψεις 

σε προγράμματα ΕΣΠΑ 
ΠΕ4 / Π4.3.1, Π4.3.2 1/10/2018 – 30/8/2019 

(18 μήνες) 5,5 13.470,00 € 

      Σύνολο 52.000,00 € 
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Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) 
 

α/α Περιγραφή  Συμμετοχή σε 
Πακέτα Εργασίας 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα χρονικό διάστημα 

διάθεσης στο έργο 
Κόστος Απόσβεσης 

(€) Παρατηρήσεις 

1 Γραφείο σε ιδιόκτητο κτίριο (με 
πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ 
Κέρκυρας 

ΠΕ4 Γραφείο 1 01/08/2018- 

31/12/2021 

  

2 Γραφείο σε ιδιόκτητο κτίριο (με 
πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ 
Κεφαλονιάς 

ΠΕ4 Γραφείο 1 1/08/2018- 

31/12/2021 

  

3. Γραφείο σε ιδιόκτητο κτίριο (με 
πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ 
Λευκάδας 

ΠΕ4 Γραφείο 1 1/08/2018- 

31/12/2021 

  

4. Γραφείο σε ιδιόκτητο κτίριο (με 
πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ 
Ζακύνθου 

ΠΕ4 Γραφείο 1 1/08/2018- 

31/12/2021 

  

 
 
Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων) 
 

 
 
Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών  
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 Παρατηρήσεις 

         
         
      Σύνολο  

 0 € 
 

 
 
Πίνακας Β.6  Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών) 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 Παρατηρήσεις 

         
         
      Σύνολο  

0 € 
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-- 
 
Πίνακας Β.7  Έμμεσες Δαπάνες   
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 Παρατηρήσεις 

1 Δαπάνες επιμεριζόμενων 
λοιπών γενικών εξόδων και 
Λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες 

ΠΕ4     4.123,10 € Δαπάνες βάσει 
ποσοστού (9%) επί 
των άμεσων 
επιλέξιμων 
δαπανών 
προσωπικού χωρίς 
ΦΠΑ 

      Σύνολο  
4.123,10 € 

 

 



--------Παράλειψη---------- 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
3. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου  
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
9. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
10. Σουσσάντα Πεφάνη του Αγγέλου 
11. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
12. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
13. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
14. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει:  
 

 Την Προγραμματική Σύμβαση της Πράξης « ΛΑΕΡΤΗΣ» - Καινοτόμο 
Επιχειρησιακό σύστημα Διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  ως η εισήγηση. 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σχέδιο 
Προγραμματικής Συμφωνίας Σύμπραξης Φορέων για το σχεδιασμό και 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης πράξης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ52 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» Άξονας Προτεραιότητας 2  «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Παρεμβάσεις 
Αντιμετώπισης  και Πρόληψης Πλημμυρικών Φαινομένων, Πυρκαγιών 
και Φαινομένων Διάβρωσης Εδάφους». 

 
 Μειοψηφούντος του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Γουλή του 
Σπυρίδωνος. 

 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 125-15/25-8-2018   
 
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


