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1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 321/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. οικ.240748/1234/3-8-2018 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 321/8-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, του Δήμου Ναυπακτίας, και του Πανεπιστημίου Πατρών για το έργο
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- Β΄ ΦΑΣΗ» και παρακαλούμε για
τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 22/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 8η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 241204/821/3-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρούσα και συμμετείχε στη συνεδρίαση η κα Πλώτα Γεωργία, Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ.
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 321/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας,
της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, του Δήμου Ναυπακτίας, και του Πανεπιστημίου Πατρών για το έργο
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- Β΄ ΦΑΣΗ» .
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. οικ.240748/1234/3-8-2018 εισήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κας Σταρακά Χριστίνας, που αναφέρει επί
λέξει:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010(ΦΕΚ¨87/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού , όπως οι παρ. 1α και 5
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν. 4071/2012( ΦΕΚ Α΄85).
2) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
3) Το Π.Δ 4/2018 ( ΦΕΚ 7/Α/ 22-01-2018) « Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού » .
4) Το ΠΔ 70/2015 ( ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) « Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού….¨».
5) Το Π.Δ 125/2016 ( ΦΕΚ 210/5-11-2016) « Διορισμός Υπουργών , Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών ».
6) Το με αριθμ. Πρωτ. 195986/1003 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας.
Συγκεκριμένα πρόκειται να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής
Ανάπτυξης, η οποία έχει ως στόχο την σύνθεση του υλικού που συλλέχθηκε κατά την
διάρκεια της Α΄φάσης , με σκοπό την τεκμηρίωση της πολεοδομικής εξέλιξης του
ιστορικού οικισμού της Ναυπάκτου , από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, καθώς και τη
διαμόρφωση προτάσεων για την προστασία και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού
πλούτου της πόλης.
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται το
Πανεπιστήμιο Πατρών, δια της Επιτροπής Ερευνών , με επιστημονικά υπεύθυνο τον
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Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών
κ. Σταύρο
Μαμαλούκο.
Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας και η
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 179.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Επειδή σύμφωνα με το Ν.4071/11.4.2012 άρθρο 8, παράγραφος 10, προβλέπεται: Η
παρ. 5του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Εφόσον τα
προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες
είναι πολιτιστικού χαρακτήρα,όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων,
οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και
διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών
λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την
επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία
Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής
ανάπτυξης». Το
τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,
για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της
προγραμματικής
σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος.»
7. το υπ αριθ πρωτ 212121/3035 από 03-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1) Την έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ναυπακτίας ,
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών για το έργο «
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- Β΄ ΦΑΣΗ » .
2) Την παροχή εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για
την υπογραφή της
3). Τον ορισμό της κ. Καραλή Αναστασίας , ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος , με αναπληρωτή τον κ. Μασίκα Νικόλαο, στην Επιτροπή Παρακολούθησης (
άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης).

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, του Δήμου Ναυπακτίας, και του Πανεπιστημίου Πατρών για το
έργο «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- Β΄ ΦΑΣΗ»,
σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο:
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για το έργο:
«Αναγνώριση, Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Προτάσεις για την Προστασία και
Ανάδειξη
του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου – Β΄ΦΑΣΗ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ






Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δήμος Ναυπακτίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
για την εκπόνηση της β΄ φάσης του ερευνητικού προγράμματος
με τίτλο:
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
Στη Ναύπακτο σήμερα ……….., ημέρα …………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην οδό
Μπουμπουλίνας 20-22 στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Γενική
Γραμματέα του Υπουργείου Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, ο οποίος θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Επιβλέπων του Έργου»,
2. Η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας, που εδρεύει στην οδό Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών
32, στην Πάτρα όπως εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………………., ο
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Συμβαλλόμενο μέρος»,
3. Ο Δήμος Ναυπακτίας, που εδρεύει στην οδό Ιλ. Τζαβέλα 37, στη Ναύπακτο όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Λουκόπουλο, ο οποίος
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου»,
4. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο Πατρών, Κτίριο Α’,
ΤΚ 26500, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Δημοσθένη
Πολύζο, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας « Φορέας
Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει
2. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού».
3. Tο Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού[…]».
4. Tο Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την
υπ'
αριθ.
ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659
/30330/23405 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση «διορισμού της Μαρίας
Βλαζάκη στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/1555934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 1298/Β΄/12.4.2018)
Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον Γενικό Γραμματέα
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Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
7. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α./7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
8. Το ΠΔ 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
225/Α΄/27.12.2010).
9. Τον ν. 4009/11 «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
10. Το Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015».
11. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις".
12. Τον ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών και Προμηθειών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
13. Το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 "Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών
αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της
Χώρας".
14. Τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
15. Την απόφαση κήρυξης του Κάστρου Ναυπάκτου ως Προεχόντων Βυζαντινό
Μνημείο, ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο και του Αρχαιολογικού Χώρου
(ΒΔ
25.02.1922/ΦΕΚ
28/Α/26.02.1922
–
ΒΔ
24.09.1937/ΦΕΚ
401/Α/14.10.1937
–
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ56/17658/642/27.04.2011/ΦΕΚ
300/Α.Α.Π./24.05.2011)
16. Τον χαρακτηρισμό της Πόλης της Ναυπάκτου ως Τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλος (Φ31/51494/3888/18.12.1973/ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973)
17. Την ανακήρυξη της πόλης της Ναυπάκτου ως Τουριστικού Τόπου (ΒΔ
31.08.1949, ΦΕΚ 202/Α/09.09.1949 - Π.Δ. 899/25.11.1976, ΦΕΚ
329/Α/10.12.1976)
18. Τον χαρακτηρισμό τμήματος Πόλης Ναυπάκτου ως Παραδοσιακού (ΠΔ
19.10.1978/ΦΕΚ 594/Δ/13.11.1978 – ΠΔ 28.01.1993/ΦΕΚ 85/Δ/09.02.1993)
19. Τον χαρακτηρισμό της Πόλης της Ναυπάκτου ως Ιστορικού Τόπου
(Φ31/51494/3888/18.12.1973/ΦΕΚ
1486/Β/27.12.1973
–
ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58777/1132/18.10.2011/ΦΕΚ/300/Α.Α.Π./07.11.2011)
20. το από 14/02/2013 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και
Πανεπιστημίου Πατρών
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21. Την από 28/04/2014 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης που
συνήφθη μεταξύ των ιδίων ως άνω μερών για την εκπόνηση του
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:«Αναγνώριση, τεκμηρίωση,
καταγραφή και προτάσεις για την ανάδειξη και προστασία του ιστορικού
οικισμού Ναυπάκτου»
22. Το υπ’ αριθμ. ……………………….. Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του
Πανεπιστημίου Πατρών με το οποίο εγκρίνει και αποδέχεται την παροχή
ερευνητικών εργασιών - υπηρεσιών με τους όρους της παρούσης
σύμβασης.
23. την υπ’ αριθμ. ......................... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ναυπακτίας .
24. την υπ’ αριθμ. ......................... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και την υπ’ αριθμόν ………………….. πράξη
ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτή Νομιμότητας – προϊσταμένου της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Δυτικής Ελλάδος
25. Την υπ’ αρ. ……. Πράξη του ……………….. του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
26. Δέσμευση πίστωσης
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ναύπακτος είναι μια από τις ιστορικότερες πόλεις της Ελλάδας, η οποία παρά τις
αλλοιώσεις που έχει υποστεί στα μεταπολεμικά χρόνια, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό
το χαρακτήρα καθώς και πολυάριθμα σημαντικά μνημεία της μακραίωνης και
πλούσιας ιστορίας της.
Ο Δήμος Ναυπακτίας αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του Πανεπιστημίου
Πατρών και συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνεργασίας με το
μεγαλύτερο ανώτατο ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, προχώρησε στην
σύναψη μνημονίου συνεργασίας. Το μνημόνιο υπογράφηκε στις 14/02/2013 στη
Ναύπακτο, μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών και
προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, την «Υποστήριξη βιώσιμης λύσης για το Οικιστικό
Ναυπάκτου αλλά και προτάσεις για τον Αστικό, Πολεοδομικό, Χωροταξικό και
Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό της Ναυπακτίας». Το παραπάνω μνημόνιο αποτέλεσε την
αφετηρία ενός μακρού διαλόγου με στόχο την διαμόρφωση του ακριβούς πλαισίου
βάσει του οποίου θα διευρυνόταν και θα προχωρούσε περαιτέρω η παραπάνω
συνεργασία.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με
άλλους φορείς, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της κοινωνικής συνοχής της χώρας,
λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
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Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι ο αρμόδιος φορέας για την
διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την επιστημονική
έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των
αρχαιοτήτων, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση
οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των
αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων και λοιπών προστατευτέων συνόλων, των Μουσείων και των Συλλογών που
ανήκουν στο κράτος, καθώς και για την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Με βάση τα παραπάνω, στις 28/04/2014, υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση
Πολιτιστικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας, του Πανεπιστημίου
Πατρών, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την εκπόνηση της Α’ Φάσης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο,
«Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και Προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του
Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου».
Οι τρεις ενέργειες που περιγράφονται στον τίτλο του προγράμματος
ομαδοποιήθηκαν σε δυο επιμέρους φάσεις. Η Α’ Φάση προέβλεπε την αναγνώριση
του ιστορικού οικισμού της Ναυπάκτου, ενώ η Β’ Φάση την τεκμηρίωση του και τις
προτάσεις για την ανάδειξή του. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη ολοκληρώσει με
επιτυχία την Α’ Φάση του ερευνητικού προγράμματος την οποία και παρέδωσε τον
Ιούλιο του 2015.
Σκοπός της Α’ Φάσης του ερευνητικού προγράμματος ήταν η συστηματική
καταγραφή όλων των κτηρίων του οικισμού της Ναυπάκτου, η συλλογή αρχειακού
υλικού, η δημιουργία βάσης δεδομένων, καθώς και πρότυπες προτάσεις ανάδειξης
της παλαιάς δυτικής πύλης της πόλης. Πιο αναλυτικά περιλάμβανε την:
 αρχειακή
έρευνα
για
την
συλλογή
παλαιών
απεικονίσεων,
αεροφωτογραφιών, ιστορικών χαρτών και διαγραμμάτων του ιστορικού
οικισμού.
 μελέτη της σημερινής κατάστασης του οικισμού μέσα από την συστηματική
καταχώρηση στοιχείων όλων των κτηρίων σε ειδικά δελτία καταγραφής,
καθώς και συνοπτικές αποτυπώσεις των σημαντικότερων κτισμάτων. Επίσης,
πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του
οικισμού.
 ανάπτυξη και σχεδιασμό θεματικής βάσης δεδομένων για την καταχώρηση
όλων των παραπάνω, καθώς και ανάπτυξη συστήματος GIS και θεματικής
χαρτογραφίας για την παράλληλη δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων.
 επεξεργασία πρότυπης μελέτη αποκατάστασης και προτάσεις ανάδειξης της
παλαιάς δυτικής πύλης των οχυρώσεων της Ναυπάκτου, με στόχο την
δημιουργία προτύπου για αντίστοιχες μελέτες που θα εκπονηθούν στο
μέλλον, τόσο από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όσο και από ιδιώτες
μελετητές.
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Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την Α’ Φάση πρόκειται να αποτελέσουν την
πρώτη ύλη για την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του προγράμματος, όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης.
Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος θα διοργανωθεί επιστημονικό
συνέδριο. Για τη διοργάνωση του επιστημονικού συνεδρίου θα συγκροτηθεί
επιστημονική επιτροπή με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Υπουργείου Πολιτισμού και οργανωτική επιτροπή με εκπροσώπους από όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού
προγράμματος, ο Δήμος Ναυπακτίας δύναται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του
ερευνητικού προγράμματος, βάσει των προδιαγραφών του Φορέα Υλοποίησης, και
με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η εν λόγω έκδοση
δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και οι λεπτομέρειες για την
παραγωγή της θα καθοριστούν με νέα κοινή συμφωνία μεταξύ του Κυρίου του
Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Επιβλέποντος του Έργου, προ της έναρξης
διαδικασίας έκδοσης του τόμου.
Περιεχόμενα της σύμβασης :
Άρθρο 1: Προοίμιο - περιεχόμενα της σύμβασης
Άρθρο 2 : Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
Άρθρο 3 : Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση του έργου
Άρθρο 5: Φορέας υλοποίησης – Επιστημονικός υπεύθυνος
Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
Άρθρο 7: Όργανο παρακολούθησης της σύμβασης
Άρθρο 8: Πνευματικά δικαιώματα, κυριότητα, χρήση και εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων
Άρθρο 9: Ανωτέρα βία
Άρθρο 10 : Αντισυμβατική συμπεριφορά – επίλυση διαφωνιών – ρήτρες
Άρθρο 12 : Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προώθηση της συνολικής αναβάθμισης, του
εμπλουτισμού, της συντήρησης, της αποκατάστασης και της ανάδειξης του
ιστορικού και παραδοσιακού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου. με έμφαση στον
οχυρωμένο μεσαιωνικό πυρήνα του.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση της Β΄ Φάσης της από
28/4/2014 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«Αναγνώριση, Τεκμηρίωση, Καταγραφή και Προτάσεις για την Ανάδειξη και
Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου» με την οποία υλοποιήθηκε η Α΄
Φάση, που περιγράφηκε παραπάνω στο προοίμιο.
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της Β΄ Φάσης του προγράμματος αποτελεί η σύνθεση του
υλικού που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης, με σκοπό την τεκμηρίωση
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της πολεοδομικής εξέλιξης του ιστορικού οικισμού της Ναυπάκτου, από τον 19ο
αιώνα μέχρι της μέρες μας, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για την
προστασία και ανάδειξή του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης.
Η Β΄ Φάση του προτεινόμενου προγράμματος έχει πολλαπλούς στόχους. Τα
αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας πρόκειται να αποτελέσουν σημαντική
επιστημονική συμβολή στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής των
ιστορικών πόλεων εν γένει. Επίσης, η έρευνα φιλοδοξεί στη διεύρυνση των
υφιστάμενων στενών κανονιστικών πλαισίων που διέπουν την αρχιτεκτονική
παραγωγή σε ιστορικά φορτισμένες και πολιτιστικά «ευαίσθητες» περιοχές, όπως η
Ναύπακτος. Στην εκπλήρωση του παραπάνω στόχου αποσκοπεί το δεύτερο σκέλος
του αντικειμένου, ήτοι οι προτάσεις για την προστασία και ανάδειξή του
αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της
διερεύνησης και ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών προσέγγισης του αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, που θα επιλεγούν μετά την
ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης του οικισμού από την ερευνητική ομάδα. Δείγμα των
διερευνητικών αυτών μεθόδων προσέγγισης έχει ήδη παραχθεί κατά την Α΄ Φάση
του προγράμματος και αφορά στο σημείο της παλαιάς δυτική πύλης της πόλης.
Τέλος, παράλληλα με τα παραπάνω επιστημονικά οφέλη, τα αποτελέσματα του
προγράμματος θα παράσχουν στο Δήμο Ναυπακτίας ένα πολυτιμότατο εργαλείο για
την υποστήριξη της σύνταξης μιας βιώσιμης λύσης του οικιστικού ζητήματος της
πόλεως της Ναυπάκτου.
Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα υλοποιηθεί σε τρία (3)
στάδια:
ΣΤΑΔΙΟ 1:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πρόκειται για την αποτύπωση και την ιστορική τεκμηρίωση της
αρχιτεκτονικής τμήματος των οχυρώσεων της πόλης, καθώς και για προτάσεις
αποκατάστασης και ανάδειξης τους. Συνοπτική περιγραφή των εργασιών του
σταδίου 1 παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.
ΣΤΑΔΙΟ 2:
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πρόκειται για την σύνθεση και αντιπαραβολή του αρχειακού υλικού
που συλλέχθηκε κατά την διάρκεια της Α' Φάση της σύμβασης, με τα αποτελέσματα
της δουλειάς πεδίου που έγινε επίσης στην Α' Φάσης, με σκοπό συστηματική
τεκμηρίωση της πολεοδομικής εξέλιξης της Ναυπάκτου από τον 19ο αιώνα μέχρι της
μέρες μας. Συνοπτική περιγραφή των εργασιών του σταδίου 2 παρατίθεται στο
Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
ΣΤΑΔΙΟ 3:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ. Πρόκειται για την διερεύνησης και ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών
προσέγγισης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης,
που θα επιλεγούν μετά την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης του οικισμού από την
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ερευνητική ομάδα, με στόχο την διεύρυνση των υφιστάμενων στενών κανονιστικών
πλαισίων που διέπουν την αρχιτεκτονική παραγωγή σε αστικά σύνολα όπως η
Ναύπακτος. Συνοπτική περιγραφή των εργασιών του σταδίου 3 παρατίθεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε 28 (είκοσι οκτώ) μήνες. Η διάρκεια σύμβαση μπορεί να παραταθεί για
διάστημα 6 (έξι) μηνών, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, ύστερα από
ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 και
αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
αντικειμένου της. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου αυτής.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης παρατίθεται στο
Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (179.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ 679/228-1996
παρακράτησης υπέρ της Επιτροπής Ερευνών.
Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας και
συγκεκριμένα:
1. το στάδιο 1: Κ.Α 00-6737.009, ποσού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%), του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας που θα βαρύνει το έτος
2018 .
2. το στάδιο 2: Κ.Α. 00-6737.009 ποσού 82.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας που θα βαρύνει το έτος
2019.
3. το στάδιο 3: Κ.A. 00-6737.009, ποσού 37.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%) του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας που θα βαρύνει το έτος
2020.
όπως φαίνεται στο Παράρτημα IV, που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της.
Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος για το συνολικό ποσό των
179.800,00 ευρώ που αφορά στην ολοκλήρωση της Β' Φάσης του έργου με τίτλο
«Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και Προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του
Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου», μετά την καταβολή της θα γίνει μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το παραπάνω χρηματικό ποσό θα καταβληθεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Πατρών τμηματικά ως εξής:
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Α) Με την υπογραφή της σύμβασης θα προκαταβληθεί το ποσό των 18.000,00 €
(~10% του συνόλου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
Β) Μετά το πέρας των 4 (τεσσάρων) μηνών και με την παράδοση του σταδίου 1, θα
καταβληθεί το ποσό των 42.000,00 € (~40% του συνόλου συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%)
Γ) Μετά το πέρας των 16 (δεκαέξι) μηνών και με την παράδοση σταδίου 2, θα
καταβληθεί το ποσό των 82.000,00 € (~40% του συνόλου συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%)
Δ) Μετά το πέρας των 28 (είκοσι οκτώ) μηνών και με την παράδοση του σταδίου 3,
θα καταβληθεί το ποσό των 37.800,00 € (~10% του συνόλου συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%)
Με το ποσό των 179.800,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης
καλύπτονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή για την Επιτροπή Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση της Β' Φάσης του
έργου με τίτλο «Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και Προτάσεις για την Ανάδειξη και
Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου».
Πλήρες αρχείο των εγγράφων του έργου (διακηρύξεις, συμβάσεις, τιμολόγια,
εντάλματα πληρωμής, πρωτόκολλα παραλαβής) θα υπάρχουν στον φάκελο του
Έργου που τηρείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, από την
οποία η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας μπορεί να ζητήσει ανά
πάσα στιγμή επικυρωμένα αντίγραφα. Το αρχείο θα φυλάσσεται και θα
επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους.
Ρητά συμφωνείται ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των
πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΑΡΘΡΟ 5 : Φορέας υλοποιησης – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης είναι το
Πανεπιστήμιο Πατρών διά της Επιτροπής Ερευνών.
Επιστημονικός υπεύθυνος για την εκπόνηση του έργου είναι ο κ. Σταύρος
Μαμαλούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο επιστημονικός υπεύθυνος
ευθύνεται για την ομαλή διεξαγωγή του έργου και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του
Πανεπιστημίου Πατρών, του κύριου του Έργου και των λοιπών συμβαλλομένων. Ο
επιστημονικός υπεύθυνος εκπροσωπεί και κατευθύνει την Επιστημονική-Ερευνητική
Ομάδα για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Έργου,
έχοντας την ευθύνη για την επιστημονική και διοικητική διεκπεραίωση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου, ως φορέας
επίβλεψης και εποπτείας, αναλαμβάνει:
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Τη γενική εποπτεία των εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης, δίνοντας
κατευθύνσεις όπου χρειαστεί για την ορθότερη ολοκλήρωση, μέσω κοινών
συσκέψεων με το Φορέα Υλοποίησης, που θα πραγματοποιούνται τακτικά.
Να παρέχει στο Πανεπιστήμιο Πατρών το αιτούμενο πληροφοριακό υλικό
(νόμους, εγκυκλίους, κανονισμούς, διοικητικές πράξεις κ.ά.).
Να επιτρέπει στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά από σχετική αίτηση με
αναλυτικά στοιχεία, την καταγραφή και αποτύπωση προστατευόμενων από
την κείμενη νομοθεσία μνημείων, διατηρητέων κτηρίων και γενικώς
προστατευτέων κτηρίων.
Να εποπτεύει το αρχαιολογικό σκέλος του ερευνητικού προγράμματος, ιδίως
μέσω της επίβλεψης του αρχαιολόγου που θα συμμετέχει στην
Επιστημονική-Ερευνητική Ομάδα
Να συμμετέχει στη διοργάνωση της ημερίδας και του συνεδρίου, από κοινού
με τους λοιπούς συμβαλλόμενους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της
παρούσης.
Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιστημονική Επιτροπή και την
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

6.2 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως συμβαλλόμενο μέρος, αναλαμβάνει :
 Να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και
βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.
 Να συμμετέχει στη διοργάνωση της ημερίδας και του συνεδρίου, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
 Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.
 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
6.3. Ο Δήμος Ναυπακτίας, ως κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:
 Να χρηματοδοτήσει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2 της
παρούσας σύμβασης, από ίδιους πόρους (ΚΑΕ…), και να διασφαλίσει την
άμεση και χωρίς προβλήματα ροή της χρηματοδότησης.
 Να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία,
υποστήριξη (γραμματειακή κάλυψη, επαφές με φορείς, λήψη άδειας για
διεξαγωγή της έρευνας εάν αυτή απαιτηθεί, κ.ά.) και βοήθεια για την
υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή, ιδίως με την
έγκαιρη διάθεση του αιτούμενου πληροφοριακού υλικού (νόμους,
εγκυκλίους, κανονισμούς κ.ά.) στον Φορέα Υλοποίησης μέσω των αρμοδίων
υπηρεσιών του.
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Να διασφαλίσει ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί βάσει της ισχύουσας
κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής
κληρονομιάς και ότι θα ζητείται πάντοτε η έγκριση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου απαιτείται.
Να συμμετέχει στη διοργάνωση της ημερίδας και του συνεδρίου, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
που θα διοργανωθεί.
Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

6.4 Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει :
 Να υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όπως περιγράφεται
στο άρθρο 2, βάσει της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας, εντός της
οριζόμενης από την παρούσα Σύμβαση προθεσμία, αναθέτοντας στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών την ευθύνη εκπόνησής
του. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να αναθέσει υπηρεσίες σε εξωτερικούς
συνεργάτες, εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το νομικό θεσμικό πλαίσιο που
το διέπει.
 Να συμπεριλάβει στην Επιστημονική-Ερευνητική Ομάδα συνεργάτη
ειδικότητας αρχαιολόγου, ο όποιος θα αναλάβει την αρχαιολογική και
ιστορική τεκμηρίωση των παραδοτέων της μελέτης (ιστορικό πλαίσιο
οικισμού από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους, τεκμηρίωση
μνημείων έως το 1830, καταγραφή αρχαιοτήτων όντος χωρικού πλαισίου του
έργου, ένταξη τους στον πολεοδομικό ιστό κλπ.). Ο συνεργάτης θα βρίσκεται
υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και
Λευκάδας).
 Να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τον Δήμο και τους Κοινωνικούς
Φορείς του, για την έγκαιρη και απρόσκοπτη εκτέλεση του ερευνητικού
έργου που έχει αναλάβει.
 Να ζητά εγκαίρως την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
όποτε αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την
προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Να συνεργάζεται στενά με τους λοιπούς συμβαλλόμενους, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις που θα τίθενται σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
 Να παρίσταται, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως, σε υπηρεσιακές και μη
συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων (π.χ. Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου) παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία του έργου.
 Να παρουσιάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω άρθρου,
ανά έξι (6) μήνες, εκθέσεις με στοιχεία για την πορεία του εκπονούμενου
ερευνητικού έργου.
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Να παρουσιάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω άρθρου και να ενσωματώσει στο
τελικό παραδοτέο έργο τυχόν παρατηρήσεις.
Να αποστείλει το τελικό ερευνητικό έργο στο Δήμο, παρέχοντας όλες τις
πληροφορίες και προτάσεις που απαιτούνται, προκειμένου να γίνει
παρουσίαση και παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.
Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιστημονική Επιτροπή και την
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που θα διοργανωθεί.
Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας και της
ενδεδειγμένης εφαρμογής των όρων της, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης,
αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, ως εξής:
 δύο εκπροσώπους του Δήμου Ναυπακτίας, με τους αναπληρωτές τους
 έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον αναπληρωτή του.
 έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με τον
αναπληρωτή του
 έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής και τον ορισμό των
εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών, επισπεύδει ο Δήμος Ναυπακτίας.
Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική
απόφασή του.
7.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η
παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα
συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση
αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης και την
τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.
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Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της την τυχόν
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με
τους όρους αυτής.
 Επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων και λαμβάνει αποφάσεις
για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, εγκρίνει ειδικότερες
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
7.2. Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ένας εκ των
εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές
συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα από τα πέντε μέλη
της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της.
Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς
επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Η επιτροπή συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ναυπάκτου.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Ναυπακτίας που θα οριστεί από
τον Δήμο.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.


ΑΡΘΡΟ 8: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα που θα παραχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (Πανεπιστήμιο
Πατρών και τυχόν προστηθέντες αυτού) στο πλαίσιο του παρόντος έργου με
δαπάνες του έργου, όπως ορίζονται αναλυτικώς και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της
παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης ρητώς και της μελέτης αρχαιολογικής
και ιστορικής τεκμηρίωσης των παραδοτέων του έργου από το συνεργάτη
ειδικότητας ΠΕ αρχαιολόγου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Φορέα Υλοποίησης, ο
οποίος, ως δικαιούχος των επ’ αυτών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, θα
μπορεί να προβαίνει σε διάθεση, χρήση και εκμετάλλευση αυτών, εν όλω ή εν μέρει,
με την επιφύλαξη των τυχόν προϋφιστάμενων πνευματικών δικαιωμάτων, με τη
ρητή επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 και των κατ’
εξουσιοδότηση εκδοθέντων νομοθετημάτων και με την επιφύλαξη των ηθικών
δικαιωμάτων του Επιστημονικού Υπεύθυνου και των μελών της Ερευνητικής
Ομάδας. Ο Φορέας Υλοποίησης έχει υποχρέωση προσήκουσας αναφοράς των
ονομάτων και ιδιοτήτων όλων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας σε κάθε
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χρήση/δημοσίευση και προσήκουσας μνείας αφ’ ενός της συμβολής του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Επιβλέποντος του Έργου και αφ’ ετέρου του
γεγονότος ότι ο Δήμος Ναυπακτίας χρηματοδότησε το σύνολο του παρόντος
ερευνητικού προγράμματος και έργου.
Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν παραιτείται
από πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα ούτε τα εκχωρεί σε οιονδήποτε
αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο,
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αντιγράφων
και απεικονίσεων (φωτογραφίες, video) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο,
ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι
μεμονωμένα, καθώς και κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του
Δημοσίου, κατά τη χρήση και εκμετάλλευση των ως άνω αποτελεσμάτων, ο Φορέας
Υλοποίησης υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού και να καταβάλει τα αναλογούντα τέλη, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 46 του ν. 3028/2002, όπως εξειδικεύεται στην υπ’ αριθ.
ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και
απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών
εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς
χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β' 3046), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τυχόν δημοσιεύσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή
τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας, κατ’ άσκηση των δικαιωμάτων χρήσης του
παραγόμενου έργου που τους αναγνωρίζονται σύμφωνα με την εσωτερική τους
σχέση με το Πανεπιστήμιο, ως αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος, πρέπει
να κοινοποιούνται στον Δήμο Ναυπακτίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού και να μνημονεύουν τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού ως επιβλέποντος του έργου και το γεγονός ότι ο Δήμος Ναυπακτίας
χρηματοδότησε το σύνολο του ερευνητικού προγράμματος και πάντα σε
συμμόρφωση με τις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σχετικών
συμβατικών δεσμεύσεων τους.
Ο κύριος και ο επιβλέπων του Έργου αποκτούν με την παρούσα μη αποκλειστικό
δικαίωμα μη εμπορικής χρήσης και δημοσίευσης για ερευνητικούς, επιστημονικούς,
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς του συνόλου της
γνώσης και όλων των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν στο πλαίσιο της παρούσας
σύμβασης, όπως ορίζονται αναλυτικώς και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της
παρούσας, χωρίς την υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος προς τον
Φορέα Υλοποίησης και χωρίς υποχρέωση λήψης προηγούμενης συγκατάθεσης από
αυτόν, διά της με την παρούσα παραχώρησης μη αποκλειστικής άδειας μη
εμπορικής χρήσης για ερευνητικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς
ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς των ανωτέρω περιγραφόμενων παραγόμενων
αποτελεσμάτων, χωρίς εδαφικό ή χρονικό περιορισμό, με την επιφύλαξη των στο
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παρόν άρθρο διαλαμβανόμενων, των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 3028/2002
και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων νομοθετημάτων και των ηθικών
δικαιωμάτων του Επιστημονικού Υπεύθυνου και των λοιπών μελών της Ερευνητικής
Ομάδας και έχοντας πάντα υποχρέωση προσήκουσας αναφοράς των ονομάτων και
ιδιοτήτων όλων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας και των σχετικών ιδιοτήτων
τους σε κάθε χρήση/δημοσίευση, αναφοράς του Πανεπιστημίου ως φορέα
υλοποίησης του έργου σε κάθε χρήση και μνείας της συμβολής του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Επιβλέποντος του Έργου και του γεγονότος ότι ο
Δήμος Ναυπακτίας χρηματοδότησε το σύνολο του παρόντος ερευνητικού
προγράμματος και έργου.
Πιστά και ακριβή αντίγραφα όλων των εγγράφων και αποτελεσμάτων (σχεδίων,
μελετών, στοιχείων κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν ή/και θα παραχθούν από το
Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας και των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και
εάν βρίσκονται στην κατοχή του Πανεπιστημίου Πατρών, θα παραδοθούν στον Δήμο
Ναυπακτίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία
σε ηλεκτρονική μορφή, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποχρεούται να συνοδεύσει την
παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, ο Δήμος Ναυπακτίας
αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την έκδοση ειδικού τόμου
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος, οι συνεργάτες του και το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού έχουν την ευθύνη της επιστημονικής επιμέλειας της έκδοσης του τόμου
αυτού, χωρίς επιπλέον αμοιβή, με την επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων αναφέρονται
ανωτέρω στο παρόν άρθρο και ιδίως του ηθικού δικαιώματος των μελών της
Ερευνητικής Ομάδας επί των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου. Προς το
σκοπό αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να παραχωρήσει την απαραίτητη
άδεια στον Δήμο Ναυπακτίας για την έκδοση του τόμου, το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού να παραχωρήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη άδεια του άρθρου 46
Ν.3028/2002 και κάθε ερευνητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει, επίσης χωρίς
επιπλέον αμοιβή, πιστό και ακριβές αντίτυπο υλικών φορέων που κατέχει και
περιέχει πάσης φύσεως υλικό σχετικό με το ερευνητικό πρόγραμμα και απαραίτητο
για τη δημοσίευση αυτή, καθώς και για τη συγκρότηση εκθέσεων και υλικού
ενημερωτικού χαρακτήρα, που θα τυγχάνουν της εγκρίσεως των ερευνητών. Οι
λοιπές παράμετροι της ως άνω άδειας χρήσης και οι προδιαγραφές της έκδοσης θα
καθοριστούν με κοινή συμφωνία μεταξύ του Κυρίου του Έργου, του Φορέα
Υλοποίησης και του Επιβλέποντος του Έργου, προ της έναρξης διαδικασίας έκδοσης
του τόμου.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.
Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν
ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από
τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν
οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και
των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί
με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των λογισμικών
ή οι καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του
προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν
μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ο
χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής
βαρύνει εξ ολοκλήρου το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος υποχρεούται εντός 10
εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στους λοιπούς
συμβαλλόμενους τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή το
Πανεπιστήμιο Πατρών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως
άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους.
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο
το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο
χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από
της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει
τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημιά.
Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσης, η Επιτροπή
Παρακολούθησης δικαιούται να επιλαμβάνεται των διαφορών που θα ανακύπτουν
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και να προσπαθεί να υιοθετεί τις πλέον
ενδεδειγμένες λύσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξομάλυνση της
διαφοράς τότε θα λύεται από τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το ελληνικό και κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν όλα τα
μέλη, να προσφύγουν σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και
με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα
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για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Π.Σ. από
καθέναν από τους τρίτο και τέταρτο συμβαλλόμενους, αυτό θα οφείλει να
καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως
εύλογες και δίκαιες:
 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος
των εργασιών εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης έχει την υποχρέωση να
καταβάλει στον κύριο του Έργου ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50€).
 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του
συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του κυρίου του Έργου έχει την υποχρέωση
να καταβάλει στον Φορέα Υλοποίησης ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ
(50€).
 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί
να υπερβεί το 10% του συμβατικού τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα
μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε
οκτώ (8) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα
λάβει δύο (2).
Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, τα
Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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2. Εξουσιοδοτεί την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την
υπογραφή της.
3. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Επιτροπή
Παρακολούθησης (άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης), ως εκπρόσωπο
την κα Καραλή Αναστασία, που υπηρετεί στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή της
τον κ. Μασίκα Νικόλαο, Προϊστάμενο του ίδιου Τμήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 321/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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