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ΠΡΟΣ: κ. Στέλιο Πέτσα,
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
για Θέματα Αυτοδιοίκησης

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώνοντας την άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και
την εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις
ανάγκες της προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές, μέσω αναπτυξιακών
παρεμβάσεων, προτάσσει την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της και εκδηλώνει
ενδιαφέρον για την ένταξη προτάσεων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 20.012.684,40
ευρώ.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις
αντίστοιχες προσκλήσεις που αποτελεί δυνητικό δικαιούχο είναι :
ΑΤ01 : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ"
6.034.850,00 €
Το προτεινόμενο έργο είναι διαδημοτικό αφορά στους Δήμους Γορτυνίας και Μεγαλόπολης
της Π.Ε Αρκαδίας. Βασικές αρχές στον σχεδιασμό του έργου, το οποίο είναι ένα σύνθετο
εξωτερικό υδραγωγείο ανεπτυγμένο σε µία μεγάλη και σχετικά δύσβατη σε ορισμένα τμήματα περιοχή, είναι οι αρχές της οικονομικότητας και της ευκολίας στην εποπτεία και στην
συντήρηση του έργου.
Με την προτεινόμενη πράξη και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Σαβαλά θα γίνει
ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται σήμερα και θα
οδηγήσει στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, στη μείωση των διαρροών, στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού καθώς και στην
εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού.
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AT 06 : "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ”
11.972.954,40 €
Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμβάνει δύο κύρια υποέργα :
Α) Το πρώτο υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 2.963.847,20 €
αφορά στον εκσυγχρονισμό των βασικών οδικών αρτηριών όπου συγκεντρώνουν τον εμπορικό τομέα της πόλης της Νεμέας και ταυτόχρονα γίνεται σύνδεση με το οικοδόμημα που
προορίζεται για το Νέο Μουσείο Οίνου της πόλης το οποίο είναι κτίριο του Έρνστ Τσίλλερ
και αποτελεί κτίριο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Στόχος της προτεινόμενης ανάπλασης του πρώτου υποέργου είναι αναδειχθεί η πόλη της
Νεμέας έχοντας μια εικόνα αγροτουριστικής περιοχής με τους αμέτρητους αμπελώνες και
το φημισμένο κρασί της (τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι το ξύλο, η πέτρα κλπ)
και να μπορέσει να ενισχύσει την τοπική της οικονομία προσελκύοντας όλο και μεγαλύτερο
αριθμό επισκεπτών. Να καταφέρει να δημιουργήσει ένα εμπορικό κέντρο στο οποίο να
μπορεί ο επισκέπτης-πεζός να έχει την δυνατότητα κίνησης και στάσης σε χώρους πρασίνου
και ταυτόχρονα να είναι μια φιλική πόλη προς τα εμποδιζόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τέλος να μπορέσει να αναβαθμίσει τους ήδη κενούς χώρους της πόλης (όπως η πλατεία επί
της οδού Δερβενακίων, το μνημείο, οικόπεδα εγκαταλελειμμένα κ.λπ.) σε λειτουργικά αίθρια και σημεία στάσης και να επιφέρει μια ενιαία μορφολογία στις προσόψεις των κτιρίων.
Β) To δεύτερο κύριο υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΙΤΡΙΕΣ», προϋπολογισμού 9.009.107,20 € αφορά στην αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας καθώς και της παράκτιας ζώνης ανατολικά της Καλαμάτας έως τη Σάντοβα του Δήμου Δυτικής Μάνης. Η παράκτια ζώνη ανατολικά της Καλαμάτας και έως τις Κιτριές αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης από τη δράση των κυμάτων.
Η σκοπιμότητα της κατασκευής των προτεινόμενων έργων τεκμαίρεται από την αναγκαιότητα για την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας, την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ), την αποκατάσταση και αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων (οδικών τμημάτων,
πεζοδρόμων, πλατειών, παραλιακού μετώπου κ.λπ.), καθώς και την αναβάθμιση υποδομών
σε περιοχές που ενώ δεν είναι εντός προστατευτέας περιβαλλοντικά περιοχής, εντούτοις
αποτελεί περιοχή περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος
και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
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ΑΤ09 : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΤ), Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΚΑΙ «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΒΡΑΧΑΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»,
620.000,00 €
Α) Για την ωρίμανση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ), Π.Ε. Αρκαδίας» θα εκπονηθούν οι κάτωθι μελέτες:
Οικονομοτεχνική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη,
Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη
Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ, Τεύχη Δημοπράτησης.
Βασικός στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η δημιουργία Γενικού ΚΕΠΑΤ το οποίο θα περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες του κέντρου. Οι δραστηριότητες θα
συνδέονται με την εν γένη άθληση των επισκεπτών, τη διατήρηση ή την επαναφορά τους
σε ιδανικές φυσικές και εργομετρικές συνθήκες, τη θεραπευτική αθλητική αγωγή τους, την
προπόνησή τους εν όψει των οργανωμένων αθλητικών τους δραστηριοτήτων σε ιδανικές
φυσικές και τεχνικές συνθήκες, καθώς και με τη φυσική ευεξία του ατόμου γενικότερα.
Β) Για την ωρίμανση του έργου: «Αξιοποίηση Καταργημένης Σιδηροδρομικής Γραμμής
Κόρινθος – Βραχάτι σε περιβαλλοντικό πάρκο, Π.Ε. Κορινθίας» θα εκπονηθούν οι κάτωθι
μελέτες:
Τοπογραφική Μελέτη, Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων, Μελέτη Υδραυλικών Έργων, Μελέτη
Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη,
Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ, Τεύχη Δημοπράτησης.
Στόχος αποτελεί η ανάπλαση/αξιοποίηση της καταργημένης γραμμής με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και λοιπών δράσεων που θα διαμορφωθούν καταλλήλως με τα απαιτούμενα έργα υποδομής. Η ανάπλαση χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών
και άλλων υποδομών με σκοπό την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση παρουσιάζει
πολλές δυνατότητες για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

ΑΤ08 : "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ___________________________________________________________________________________
____
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Ταχ Κώδικας: 22131 Τρίπολη Τηλ : 2713601191-92

ΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"
380.680,00 ευρώ
Α) Το πρώτο Υποέργο «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την
αντιμετώπιση κινδύνων»: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», προϋπολογισμού 251.720,00 € αφορά
στην παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η υλοποίηση του εν λόγω υποέργου θα συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του
τρόπου εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι
να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή μηχανικός, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το
πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά
ασφαλή πληροφορία για θέματα που αφορούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας.
Β) Το δεύτερο Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», προϋπολογισμού 122.760,00 €
αφορά στη στην παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και
πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας.
Το εν λόγω υποέργο εξυπηρετεί πλήρως το σκοπό της πρόσκλησης ΑΤ08 στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και η εφαρμογή του θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και θα ενδυναμώσει την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα θα προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.

ΑΤ14 : "ΜΟΡΙΑΣ. ΤΟΠΟΣ ΗΡΩΩΝ"
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1.004.200,00 €
Το προτεινόμενο έργο με τον τίτλο: «ΜΟΡΙΑΣ. ΤΟΠΟΣ ΗΡΩΩΝ» αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων και ιστοριών στην Πελοπόννησο με πολυχώρους και ζωντανά
ανοιχτά μουσεία, καθώς και με ψηφιακή περιήγηση σε σημαντικούς για την Επανάσταση
τόπους της Πελοποννήσου, καθένας από τους οποίους διηγείται το δικό του κομμάτι από
την Επανάσταση και συμμετέχει στην συνολική ιστορική διαδρομή στην Πελοπόννησο της
Επανάστασης. Η ιστορία θα ζωντανεύει με σύγχρονο τρόπο, αφού θα ξεφεύγει από τη
σφαίρα του αναλογικού, θα εισέρχεται στον ψηφιακό κόσμο, με σύγχρονη ματιά και
στόχευση στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή ψυχή.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες για την βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, την αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς της, πρωτοπορώντας, επέδειξε ετοιμότητα, ταχύτητα και οργανωμένο σχέδιο
με αποτέλεσμα την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των ανωτέρω προτάσεων στο Πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης εντός των αρχικώς προβλεπόμενων ημερομηνιών, δημιουργώντας έτσι τις
κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή και απρόσκοπτη αξιολόγηση και εν συνεχεία ένταξη
αυτών.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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