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1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 325/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 236993/2079/1-8-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 325/8-8-2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και
του Δήμου Καλαβρύτων για το Έργο: Υποστήριξη του Υποέργου 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»
και του
Υποέργου 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» της Πράξης με τίτλο
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
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 325/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου
Αιγιαλείας και του Δήμου Καλαβρύτων για το Έργο: Υποστήριξη του Υποέργου 3
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και του Υποέργου 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» της
Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ».
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 236993/2079/1-8-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου Γρηγόρη, που αναφέρει επί λέξει:
Με το υπ΄αριθμ. 236941/520/31-07-2018 έγγραφό της η Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω,
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρίθμ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους
εφαρμοστικούς αυτού.
2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014
σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/
ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Β.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί προγραμματικών συμβάσεων του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012).
5. Το Ν.590/1977 (ΦΕΚ146/Α/1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτη της
Εκκλησίας της Ελλάδος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ. αρίθμ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ, (ΦΕΚ
111/ΥΟΔΔ/9-3-2017), με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
7. Την υπ. αρίθμ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, (ΦΕΚ 1018Β/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδος».
8. Την υπ. αριθμ. 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 1864/Β/26-05-2017), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄
αρίθμ. 6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
211/Β/30-1-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, στο στοιχείο 4.
9. Την υπ. αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών
Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ
1064/Β/5-6-2015).
10. Την υπ’ αριθμ. 145/22-12-2015 (ΑΔΑ: Β83Π7Λ6-0ΥΑ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υλοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ. αριθμ. 147/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚ0Π7Λ6-ΤΤΜ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της
συμμετοχής της ΠΔΕ στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής
Σύμπραξης».
12. Τον Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» και
ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).
13. Την υπ’ αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
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14. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 (ΦΕΚ 1066/Β/05-06-2015)

υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
15. Την υπ’ αριθμ. 17108/875/10-04-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού (ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017) σύμφωνα με την οποία από 1/6/2017
ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ) (σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.Γ.Δ.5οικ.2961-10
(Β΄128/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση).
16. Την υπ’ αρ. Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΕΕΞ465Θ1Ω-7ΩΛ)
Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», σύμφωνα με την οποία καλούνται
οι Κοινωνικές Συμπράξεις της αρ. Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015
Υπουργικής Απόφασης, όπως δημοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρόσκληση» στους
δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο
των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD),
17. Την υπ’ αριθμ. 45/05-06-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015) «Πλαίσιο
υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών, Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
18. Την υπ’ αρίθμ. 25576/3251/05-06-2015 (ΦΕΚ 1114/Β/11-6-2015) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».
19. Την υπ’ αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκληση για την υποβολή
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) µε τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015 – 2016».
20. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
22η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
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21. Την

πρόταση/ αίτηση χρηματοδότησης της Κοινωνικής Σύμπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.
22. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5000168. Η Πράξη συνολικά αφορά σε άτομα που διαβιούν στην Π.Ε. Αχαΐας
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα
ωφελούμενων της Σύμπραξης.
23. Το από 25-06-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την από 25-10-2017 απόφαση των εταίρων της ΚΣ Π.Ε. Αχαΐας για τη
συνεργασία της ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας ως Δικαιούχου με εταίρους της ΚΣ για την
υλοποίηση του Υποέργου 3 «Διοικητικές Δαπάνες» και του Υποέργου 4
«Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες
και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ
Αχαΐας» με κωδικό MIS 5000168.
25. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 868/11-12-2017 επιστολή του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ. Αμβρόσιου με την οποία
κοινοποιήθηκε στον επικεφαλής εταίρο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ απόφαση του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας & Καλαβρύτων περί μη συμμετοχής
στα Υποέργα 3 και 4 για λόγους που σχετίζονται με την προγραμματισμένη
παραίτηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ.
Αμβρόσιου.
26. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017) για την παράταση του φυσικού
αντικειμένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2018 και του
οικονομικού αντικειμένου έως την 31η/03/2019.
27. Την υπ’ αρίθμ. 15287/492/18-1-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
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Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/ FEAD)».
28. Την υπ αρίθμ. 187/2017 (ΑΔΑ: ΩΟΓΥ7Λ6-ΓΟΚ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «α) Έγκριση του
Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , δαπάνης μέχρι του
ποσού των 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. σύμφωνα με το
οποίο προτείνετε η οριστική κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην
εταιρεία «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων (DATA
R.C)» β) Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA Research and Consulting A.E
Μελετών και Συμβούλων (DATA R.C) » ως οριστικού αναδόχου και την
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των είκοσι δύο
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.» Η απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αρίθμ.
57680/16.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
29. Την υπ. αρ. πρωτ. 81774/2718/27-3-2017 σύμβαση ανάμεσα στην ΠΔΕ/ Π.Ε.
Αχαΐας και την DATA RC A.E. στα πλαίσια του έργου «Συμβουλευτική και
Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο
πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD)», έως του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
30. Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.
31. Την υπ. αρίθμ. 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και
την υπ. αρίθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1ΦΧΧΦ), σύμφωνα με την οποία, η υπ. αρίθμ. 184/2017 ανωτέρω, αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις
διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010.
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32. Την υπ. αριθμ.

100/29.10.2014 (ΦΕΚ 3029/Β/10-11-2014) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί σύστασης Επιτροπής με
τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.
33. Την υπ. αριθμ. 43/28-3-17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας».
34. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 147/τ. ΥΟΔΔ/28-03-2017) περί ορισμού προέδρου
της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
35. Την υπ. αριθμ. 3/16-5-2018 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της
Ιεράς Μητρόπολης Πατρών για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
36. Την υπ. αριθμ. 203/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩ6Χ-ΥΦ1) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
37. Την υπ. αριθμ. 77/2018 (ΑΔΑ: 61ΩΖΩΕ9-ΨΨΘ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
Σας γνωρίζουμε ότι:
H Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας µε επικεφαλής
εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε
κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη €4.557.989,79, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ). Για την υλοποίηση της Πράξης έχει υπογραφεί το από 25-06-2015
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας όπως τροποποιήθηκε με
την από 25-10-2017 απόφαση της Κοινωνικής Σύμπραξης, μεταξύ των εταίρων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην
ανακούφιση των ασθενών ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την
φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως
εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη
μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο
εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η
περίοδος εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη
συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/ και βασικής υλικής
συνδρομής, ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Η Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο
(Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
υπέβαλε σχετική αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» στο πλαίσιο της
υπ. αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκλησης (Κωδικός ΚΣ1/2015–2016)
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με βάση την υπ. αριθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168.
Στα Υποέργα της Πράξης σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο (υπ.
αρίθμ. πρωτ. 303/29-03-2017 της Διαχειριστικής Αρχής) περιλαμβάνονται τα:
Υποέργο 1. Τρόφιμα (κύριο Υποέργο)
Υποέργο 2. Βασική Υλική Συνδρομή
Υποέργο 3. Διοικητικές Δαπάνες (5%)
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Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα (5%)
Υποέργο 5. Τρόφιμα - Κρέατα
Υποέργο 6. Τρόφιμα - Ελαιόλαδο
Υποέργο 7. Τρόφιμα - Οπωροπωλείο
Αναλυτικά για τα Υποέργα 3 και 4 (που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών):
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι Διοικητικές Δαπάνες (ΔΔ, στο εξής) αποτελούν κατ’ αποκοπή δαπάνες που
ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προμήθειας τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής. Οι δαπάνες που πληρώνονται από τη Διαχειριστική
Αρχή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι
πραγματικές και να αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Ο εγκεκριμένος ανώτατος προϋπολογισμός των Διοικητικών Δαπανών για τα έτη
2015 και 2016 για την Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,
ανέρχεται στο ποσό των €259.632,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα
βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Ενδεικτικές ΔΔ είναι οι εξής:
 Δαπάνες προσωπικού για την υλοποίηση εργασιών διανομής, αποθήκευσης ή
για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης
 Δαπάνες για την προμήθεια μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης έργου
ή και διαχείρισης αποθήκης (σε περίπτωση που αυτά δεν παρασχεθούν από
τη Διαχειριστική Αρχή)
 Δαπάνες για τη μίσθωση εξοπλισμού (ψυγεία, οχήματα, ερμάρια)
 Δαπάνες για τη μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως
αποθηκευτικοί χώροι ή ως σημεία διανομής
 Δαπάνες δημοσιότητας (καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, φυλλάδια, αφίσες), με τις
τεχνικές προδιαγραφές της δημοσιότητας, όπως προσδιορίζονται στον Οδηγό
Δημοσιότητας
 Δαπάνες για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (π.χ. για τη σύνταξη
τευχών προκηρύξεων)
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ως «Συνοδευτικά Μέτρα» (ΣΜ, στο εξής) ορίζονται οι δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε
στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων
αναγκών µε πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Ενδεικτικά ΣΜ είναι τα εξής:
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης
παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη).
 Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής).
 Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού.
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Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές
δραστηριότητες κ.λπ.).
 Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο
και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά/
ωφελούμενους.
 Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για
παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια,
κ.α.).
Οι δαπάνες που συνδέονται με τα Συνοδευτικά Μέτρα αποτελούν κατ’ αποκοπή
δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης
προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής. Οι δαπάνες που
πληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή
ποσοστό 5% πρέπει να είναι πραγματικές και να αντιστοιχούν σε πληρωμές που
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Ο εγκεκριμένος (ανώτατος) προϋπολογισμός των Συνοδευτικών Μέτρων για τα έτη
2015 και 2016 που θα υλοποιηθούν έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείμενο)
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03.10.2017 Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017), για την Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ανέρχεται στο ποσό των €259.632,33
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).


Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι Διοικητικές Δαπάνες, σύμφωνα με τον Οδηγό
Εφαρμογής του Προγράμματος, υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του Δικαιούχου
είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/ στους οποίους
ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης
του/ τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δικαιούχος ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ αφού ανέλυσε διεξοδικά τα
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, γεωγραφική κατανομή, κ.λπ.) και τις ανάγκες των
ωφελούμενων, προτείνει τη συνεργασία των εταίρων της ΚΣ. Συγκεκριμένα, με βάση
τα παρακάτω πρωτεύοντα κριτήρια:
 Την ισχυρή βούληση και επιθυμία για την υποστήριξη των ωφελούμενων του
ΤΕΒΑ σε όλες τις περιοχές της Αχαΐας, πόλεις και χωριά, χωρίς αποκλεισμούς
και εξαιρέσεις,
 Την αποτελεσματική διαχείριση του έργου ώστε η ωφέλεια να φτάσει όσο το
δυνατόν πιο άμεσα στους πληθυσμούς που πλήττονται κυρίως από την
οικονομική κρίση,
Αλλά και:
 Την εξυπηρέτηση όλων των ωφελούμενων όλων των δήμων της
περιφερειακής ενότητας Αχαΐας (πλήρης κάλυψη της περιοχής αναφοράς),
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 Την επάρκεια προσωπικού, την τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα των
εταίρων Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και Δήμος Καλαβρύτων,
 Τις οργανωμένες δομές και την άμεση, τακτική επικοινωνία των εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και
Δήμος Καλαβρύτων, με τον πληθυσμό των ωφελούμενων,
ο Δικαιούχος ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ και οι εταίροι της ΚΣ, με στόχο τη διευκόλυνση του
έργου και την κάλυψη των αναγκών των απόρων συμπολιτών μας προβαίνουν στη
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τον Δήμο Αιγιαλείας και τον Δήμο
Καλαβρύτων για την υλοποίηση των δράσεων (Υποέργου 3 και Υποέργου 4 όπως
αναγράφονται ακολούθως) προκειμένου να υπάρχει ουσιωδώς γεωγραφική κάλυψη
των ωφελούμενων της Αχαΐας για την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την
κάλυψη των κοινωνικών έκτακτων αναγκών τους.
Για την υλοποίηση των δράσεων του Υποέργου 3 «Διοικητικές Δαπάνες (5%)». και
του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της Πράξης και την αποτελεσματική
διαχείρισή τους, θα πρέπει να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του
Δικαιούχου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) και των
εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και
Δήμος Καλαβρύτων, που (α) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προγραμματική
Σύμβαση [σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010)]
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και,
επιπλέον, διαθέτουν (β) τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα υλοποίησης των
δράσεων, (γ) συναφή εμπειρία και (δ) άμεση επαφή με τους ωφελούμενους του
ΤΕΒΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
Α. Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως
Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου Καλαβρύτων για το Έργο:
Υποστήριξη του Υποέργου 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και του Υποέργου 4
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», σύμφωνα και με το υπ΄αριθμ. 236941/520/31-072018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
Β. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, όπως αναφέρεται
κατωτέρω.
Γ. Την Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης.
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Δ. Τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Αχαΐας με τον
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης (άρθρο 10 της προγραμματικής σύμβασης).
Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης θα συμπεριληφθεί στο απόσπασμα του
πρακτικού με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ
Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
του Δήμου Αιγιαλείας
και
του Δήμου Καλαβρύτων
για το Έργο1
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ
ΤΕΒΑ»
Προϋπολογισμός του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης:
€267.900 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012

1 Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο
της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και
μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο
της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
υλοποίησης υποέργου.
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Πάτρα, ……. / …………2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ
ΤΕΒΑ»
Στην Πάτρα, σήμερα _____________ και ημέρα _____________, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος) με έδρα την Πάτρα,
Πανεπιστημίου 254, ΤΚ 26110, ΑΦΜ 997824337 ΔΟΥ Α Πατρών νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη\ Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόριο
Αλεξόπουλο,
 Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα την Πάτρα, Βότση 34, ΤΚ 26221, ΑΦΜ
090239724, Β ΔΟΥ Πατρών νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο,
 Ο Δήμος Αιγιαλείας, με έδρα το Αίγιο, οδός Ανδρέου Λόντου 34, ΤΚ 25100,
ΑΦΜ 997934121, ΔΟΥ Αιγίου, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο, κ.
Αθανάσιο Παναγόπουλο,
 Ο Δήμος Καλαβρύτων, με έδρα τα Καλάβρυτα, οδός Ευσεβίου Κηπουργού 6,
ΤΚ 25001, ΑΦΜ ______, ΔΟΥ _______, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον
Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Λαζουρά,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρίθμ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους
εφαρμοστικούς αυτού.
2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014
σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ ή
Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Β.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί προγραμματικών συμβάσεων του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012).
5. Το Ν.590/1977 (ΦΕΚ146/Α/1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτη της
Εκκλησίας της Ελλάδος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ. αρίθμ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ, (ΦΕΚ
111/ΥΟΔΔ/9-3-2017), με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
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7. Την υπ. αρίθμ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, (ΦΕΚ 1018Β/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδος».
8. Την υπ. αρίθμ. 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 1864/Β/26-05-2017), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄ αρίθμ.
6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/Β/301-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες, στο στοιχείο 4.
9. Την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών
Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ
1064/Β/5-6-2015).
10. Την υπ’ αρίθμ. 145/22-12-2015 (ΑΔΑ: Β83Π7Λ6-0ΥΑ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υλοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ. αρίθμ. 147/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚ0Π7Λ6-ΤΤΜ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της
συμμετοχής της ΠΔΕ στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής
Σύμπραξης».
12. Τον Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το
άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).
13. Την υπ’ αρίθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
14. Την υπ’ αρίθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 (ΦΕΚ 1066/Β/05-06-2015)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
15. Την υπ’ αρίθμ. 17108/875/10-04-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού (ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017) σύμφωνα με την οποία από 1/6/2017
ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ) (σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.Γ.Δ.5οικ.2961-10
(Β΄128/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση).
16. Την υπ’ αρ. Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΕΕΞ465Θ1Ω-7ΩΛ)
Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», σύμφωνα με την οποία καλούνται
οι Κοινωνικές Συμπράξεις της αρ. Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Υπουργικής
Απόφασης, όπως δημοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρόσκληση» στους δυνητικά
ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο των δράσεων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD),
17. Την υπ’ αρίθμ. 45/05-06-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015) «Πλαίσιο
υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών, Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
18. Την υπ’ αρίθμ. 25576/3251/05-06-2015 (ΦΕΚ 1114/Β/11-6-2015) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».
19. Την υπ’ αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκληση για την υποβολή
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) µε τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2015 – 2016».
20. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και
Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
21. Την πρόταση/ αίτηση χρηματοδότησης της Κοινωνικής Σύμπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.
22. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
- Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168. Η
Πράξη συνολικά αφορά σε άτομα που διαβιούν στην Π.Ε. Αχαΐας σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας και περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα ωφελούμενων της
Σύμπραξης.
23. Το από 25-06-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την από 25-10-2017 απόφαση του ΔΣ της ΚΣ για τη συνεργασία της ΠΔΕ/ ΠΕ
Αχαΐας ως Δικαιούχου με εταίρους της ΚΣ για την υλοποίηση του Υποέργου 3
«Διοικητικές Δαπάνες» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της
Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
- Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας» με κωδικό MIS 5000168.
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25. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 868/11-12-2017 επιστολή του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ. Αμβρόσιου με την οποία
κοινοποιήθηκε στον επικεφαλής εταίρο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ απόφαση του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας & Καλαβρύτων περί μη συμμετοχής
στα Υποέργα 3 και 4 για λόγους που σχετίζονται με την προγραμματισμένη
παραίτηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ.
Αμβρόσιου.
26. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017) για την παράταση του φυσικού
αντικειμένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2018 και του
οικονομικού αντικειμένου έως την 31η/03/2019.
27. Την υπ’ αρίθμ. 15287/492/18-1-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD)».
28. Την υπ αρίθμ. 187/2017 (ΑΔΑ: ΩΟΓΥ7Λ6-ΓΟΚ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «α) Έγκριση του
Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , δαπάνης μέχρι του ποσού
των 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. σύμφωνα με το οποίο
προτείνετε η οριστική κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία
«DATA Research and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων (DATA R.C)» β)
Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και
Συμβούλων (DATA R.C) » ως οριστικού αναδόχου και την έγκριση δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων
είκοσι ευρώ (22.320,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.» Η απόφαση
αυτή βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αρίθμ. 57680/16.3.2017 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
29. Την υπ. αρ. πρωτ. 81774/2718/27-3-2017 σύμβαση ανάμεσα στην ΠΔΕ/ Π.Ε.
Αχαΐας και την DATA RC A.E. στα πλαίσια του έργου «Συμβουλευτική και
Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο
πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)», έως
του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
30. Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.
31. Την υπ. αρίθμ. 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και την
υπ. αρίθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ),
σύμφωνα με την οποία, η υπ. αρίθμ. 184/2017 ανωτέρω, αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις των
άρθρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010.
32. Την υπ. αρίθμ. _____ απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς
Μητρόπολης Πατρών για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
33. Την υπ. αρίθμ. 203/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩ6Χ-ΥΦ1) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
34. Την υπ. αρίθμ. 77/2018 (ΑΔΑ: 61ΩΖΩΕ9-ΨΨΘ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
35. Την υπ. αρίθμ. _____ απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό
εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 10 της Προγραμματικής Σύμβασης.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
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Άρθρο 1 - Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και περιέχει:
 Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύβασης
 Προοίμιο
 Σκοπός
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύβασης
 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
 Χρηματοδοτικό σχέδιο εκτέλεσης της σύμβασης
 Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης
 Προϋπολογισμός – Πόροι – Χρηματοδότηση
 Υποχρεώσεις- Δικαιώματα συμβαλλομένων
 Συνεργασία - Επιτροπή Παρακολούθησης
 Ανωτέρα Βία
 Επίλυση διαφορών
 Τροποποίηση
 Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες
Άρθρο 2 – Προοίμιο
H Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας µε επικεφαλής εταίρο
(Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε
κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη € 4.557.989,79, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Γενικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην
ανακούφιση των ασθενών ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την
φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως
εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη
μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο
εγκρίθηκε
την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος
εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου
2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη
συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/ και βασικής υλικής
συνδρομής, ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
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Αρχή Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ είναι το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Η ΚΣ της ΠΕ Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υπέβαλε σχετική αίτηση χρηματοδότησης
της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» στο πλαίσιο της υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5-11-2015
Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος
Είδος Υλικής Στέρησης: Τρόφιμα
Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάσταση στο μέτωπο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού έχει επιδεινωθεί, µε αποτέλεσμα τη στέρηση βασικών
αγαθών και υπηρεσιών. Ο συνδυασμός της μείωσης του εισοδήματος µε τις
αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της γενικής οικονομικής ύφεσης έχει
ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε ακραία
φτώχεια ή σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
Υπολογίζεται ότι το 50,3% του φτωχού πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα στέρησης
διατροφής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 450.000 νοικοκυριά ή
περισσότερα 1.170.000 εκατομμύρια άτομα. Η σοβαρότητα της στέρησης τροφής
οδηγεί στην ανάγκη για σημαντική κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠ Ι στη
διανομή τροφίμων προς τους απόρους.
Είδος Υλικής Στέρησης: Βασικές Υλικές Στερήσεις
Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 πρόσκληση (Κωδικός
ΚΣ1/2015-2016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
το 88,4% του φτωχού πληθυσμού έχει αδυναμία αντιμετώπισης των συνήθων
αναγκών του (55,5% μεγάλη δυσκολία, 32,9% δυσκολία) ενώ είναι ανησυχητικό το
γεγονός πως αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και το 67,1% του µη φτωχού
πληθυσμού (27,8% μεγάλη δυσκολία, 39,3% δυσκολία). Μεταξύ αυτών των αναγκών
είναι και η απόκτηση ειδών οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Τέτοια
είδη περιλαμβάνουν απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής
υγιεινής. Η τακτική χρήση τέτοιων ειδών είναι απαραίτητη τόσο για την διατήρηση της
υγείας των ωφελουμένων (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά όπου διαμένουν παιδιά,
ηλικιωμένοι, ΑµεΑ, ασθενείς κλπ.) όσο και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Επιπλέον, η χρήση τέτοιων ειδών έχει ουσιαστική συμβολή τόσο στην αξιοπρέπεια
των ωφελουμένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και εργασιακής τους
επανένταξης.
Η προστιθέμενη αξία του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων που χρηματοδοτεί σε όλη την
Ελλάδα, έγκειται στο ότι για πρώτη φορά χρηματοδοτείται η προμήθεια/ διανομή
τροφίμων και βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων προϊόντων, προς
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, µε δυνατότητα να διαφοροποιείται η σύνθεση των
πακέτων που παρέχονται, αναλόγως των συγκεκριμένων ομάδων στόχου στις οποίες
απευθύνεται κάθε Πράξη.
Συνοδευτικά Μέτρα
Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, θα παρέχονται
Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των
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κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Ως
«Συνοδευτικά Μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της
διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο την αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και
βιώσιμο τρόπο. Ενδεικτικά ΣΜ είναι τα εξής:
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης
παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη).
 Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής).
 Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού.
 Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές
δραστηριότητες κ.λπ.).
 Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και
επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά/ ωφελούμενους.
 Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για
παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια,
κ.α.)
Φυσικό Αντικείμενο Ενταγμένων Πράξεων
Κεντρικές Προμήθειες
Για το έτος 2015 η προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής
πραγματοποιήθηκε κεντρικά, µε Δικαιούχο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (Αρχή Διαχείρισης). Με την υπ’ αρίθμ. 45/05-06-2015 ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015)
ανατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η
υλοποίηση όλων των σταδίων σχεδιασμού, προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισμών
κεντρικών προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για τους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, σύμφωνα µε τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται
στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί Προμηθειών Δημοσίου, μέχρι και το στάδιο
της υπογραφής συμβάσεων µε τους αναδόχους. Η εκτέλεση των συμβάσεων που
υπογράφηκαν µε τους αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκαν οι προμήθειες
(παρακολούθηση εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή κυρώσεων, ποινικών
ρητρών και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση
της προμήθειας) πραγματοποιήθηκε µε ευθύνη του Δικαιούχου της Πράξης ΕΙΕΑΔ –
ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.Η παραλαβή των προμήθειών από τους αναδόχους, η
αποθήκευσή τους, η μεταφορά
τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους γίνεται από τους
Επικεφαλής Εταίρους/ Δικαιούχους των Κοινωνικών Συμπράξεων, µε ευθύνη και
επιμέλειά τους.
Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Για το έτος 2016 η προμήθεια τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) και βασικής
υλικής συνδρομής γίνεται αποκεντρωμένα από τους Επικεφαλής Εταίρους/
Δικαιούχους, µέσω διαγωνισμών, µε εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας περί προμήθειών. Η αποθήκευσή των αποκεντρωμένων προμηθειών, η
μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους
γίνεται από τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων, µε
ευθύνη και επιμέλειά τους. Τα προς προμήθεια είδη προσδιορίζονται ως εξής:
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ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα είδη των τροφίμων που προμηθεύονται και διανέμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/
Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα µε τις
ανάγκες των ωφελούμενων τους και πρέπει κατ’ ελάχιστο, υποχρεωτικά, να
συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα από τις κατωτέρω γενικές
κατηγορίες:
Κρέατα – Πουλερικά - Ιχθείς– Θαλασσινά
Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Βρεφικές τροφές
Είδη παντοπωλείου
Είδη οπωροπωλείου
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που προμηθεύονται και
διανέμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/ Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην
πρότασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες των ωφελούμενων τους και αφορούν σε είδη
οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής και ανάλογα µε τα µέλη της
ωφελούμενης μονάδας, σε ρουχισμό, βρεφικά και παιδικά είδη. Στους αστέγους
παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.
Συνοδευτικά Μέτρα (5%) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015-2016 που θα
υλοποιηθούν έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείμενο) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.
πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-102017)
Οι Επικεφαλής Εταίροι/ Δικαιούχοι, εν προκειμένω η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/
ΠΕ Αχαΐας, σχεδιάζουν και υλοποιούν Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα µε το προφίλ, τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούμενων τους.
Διοικητικές Δαπάνες (5%) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015-2016 που θα
υλοποιηθούν έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείμενο) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.
πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-102017).
Οι Επικεφαλής Εταίροι/ Δικαιούχοι, εν προκειμένω η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/
ΠΕ Αχαΐας, σχεδιάζουν και υλοποιούν τις απαιτούμενες ενέργειες διοικητικής
υποστήριξης, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν στη φάση υλοποίησης της
Πράξης.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι Διοικητικές Δαπάνες υλοποιούνται υπό την εποπτεία
είτε του Δικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/
στους οποίους ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η ευθύνη
υλοποίησης του/ τους.
Ωφελούμενοι – Ομάδα στόχος
Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι:
 Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας που πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αρίθμ.
Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
1066/Β/05-06-2015) περί καθορισμού εισοδηματικών και περιουσιακών
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κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και συμπεριλαμβάνονται στον Τελικό
Πίνακα Ωφελούμενων που διαβιβάζεται στον Δικαιούχο από τη Γενική
Γραμματεία Πρόνοιας.
Άστεγοι, οι οποίοι προκύπτουν από έρευνες πεδίου που διενεργούνται από το
επιστημονικό προσωπικό του Δικαιούχου ή και άλλων εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης.
Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.17108/875/10-04-2017 Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού (ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017), από 1/6/2017
ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) (σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017)
Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Άρθρο 3 - Σκοπός
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών από τα συμβαλλόμενα
µέλη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης, προκειμένου να υλοποιηθεί
το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» και το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» της
Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
Για την επιτυχή εκτέλεση των κοινά συμφωνημένων της παρούσας σύμβασης, τα
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους
της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 4 – Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ ΠΕ Αχαΐας, ως επικεφαλής της Κοινωνικής Σύμπραξης
της ΠΕ Αχαΐας, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων που
στοχεύουν στην κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση, επανένταξη των
ωφελούμενων.
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλόμενων μερών, ώστε µε τις ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ αυτών,
να υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» και το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά
Μέτρα» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
- Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ ΠΕ
Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου
Καλαβρύτων, θα παράσχει υποστήριξη με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και
βιώσιμο τρόπο, στο πλαίσιο υλοποίησης των Διοικητικών Δαπανών και των
Συνοδευτικών Μέτρων της ενταγμένης Πράξης.
Εντός του ανωτέρου πλαισίου, σκοπός της Προγραμματικής είναι ο σχεδιασμός
παρεμβάσεων για την καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, στοχευμένων στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της κάθε
κατηγορίας ωφελούμενων στην ΠΕ Αχαΐας.
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Οι «Διοικητικές Δαπάνες» (ΔΔ, στο εξής) αποτελούν κατ’ αποκοπή δαπάνες που
ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προμήθειας τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής. Οι δαπάνες που πληρώνονται από τη Διαχειριστική
Αρχή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι
πραγματικές και να αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Ως «Συνοδευτικά Μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν
της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο την αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και
βιώσιμο τρόπο. Οι δαπάνες που συνδέονται με τα Συνοδευτικά Μέτρα αποτελούν
κατ’ αποκοπή δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής
δαπάνης προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής. Οι δαπάνες που
πληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή
ποσοστό 5% πρέπει να είναι πραγματικές και να αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι Διοικητικές Δαπάνες υλοποιούνται υπό την εποπτεία
είτε του Δικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/
στους οποίους ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η ευθύνη
υλοποίησης του/ τους.
Η συνολική δαπάνη για το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» εγκεκριμένου
προϋπολογισμού για τα έτη 2015-2016 (που το φυσικό αντικείμενο της οποίας θα
υλοποιηθεί έως τις 31-12-2018) για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας θα ανέλθει
έως το ποσό των €259.632,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Η συνολική δαπάνη για το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» εγκεκριμένου
προϋπολογισμού για τα έτη 2015-2016 (που το φυσικό αντικείμενο της οποίας θα
υλοποιηθεί έως τις 31-12-2018) για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας θα ανέλθει
έως το ποσό των €259.632,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το
Επιχειρησιακό Πρόγραφα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Αναλυτικά:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Με βάση την γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
ωφελούμενων της ΠΕ Αχαΐας, ο εταίρος Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα αναλάβει τις
κάτωθι ενέργειες για τη διοικητική υποστήριξη της ΚΣ:
Πίνακας 1
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο Ενδεικτικές
κατηγορίες Προϋπολογ
Αναφοράς ι
δράσεων:
ισμός2
Ιερά
ΠΕ Αχαΐας
Ωφελούμενο -Παροχή
υπηρεσιών €
Μητρόπολη
ι ΤΕΒΑ της ΚΣ τεχνικής και διοικητικής 130.000,00
Πατρών
ΠΕ Αχαΐας
υποστήριξης του Δικαιούχου
Υποστήριξη
στην
αποθήκευση και διανομή
Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο Ενδεικτικές
κατηγορίες Προϋπολογ
Αναφοράς ι
δράσεων:
ισμός2
των προϊόντων τροφίμων
και της βασικής υλικής
συνδρομής
στους
ωφελούμενους
- Υποστήριξη στη διάθεση
εξοπλισμού
(ψυγεία,
οχήματα, ερμάρια, κ.λπ.) για
την
αποθήκευση
και
διανομή των προϊόντων
- Λοιπές δράσεις
Σε περίπτωση, που οι συμβαλλόμενοι φορείς δεν επιτύχουν την εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών και την απορρόφηση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού των
Διοικητικών Δαπανών εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και σύμφωνα με τις
ανάγκες της Πράξης, ο δικαιούχος ΠΕ Αχαΐας διατηρεί τη δυνατότητα αναμόρφωσης
της κατανομής, τηρουμένων των ανώτατων ορίων (για το σύνολο των ΔΔ) που
περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Με βάση την γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
ωφελούμενων της ΠΕ Αχαΐας, οι εταίροι θα αναλάβουν τις κάτωθι ενέργειες για την
υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων της ΚΣ:
Πίνακας 2
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο Ενδεικτικές
κατηγορίες Προϋπολογι
Αναφοράς ι
ΣΜ:
σμός3
Ιερά
Εντός των Ωφελούμενο - Δημιουργικές και λοιπές €
Μητρόπολη διοικητικών ι ΤΕΒΑ που δραστηριότητες για παιδιά 117.900,004
Πατρών
ορίων των κατοικούν
(δημιουργική απασχόληση,
Δήμων
εντός
των εργαστήρια ζωγραφικής και
Πατρέων,
διοικητικών αγιογραφίας,
Δυτικής
ορίων
των εκπαιδευτικές
Αχαΐας,
Δήμων
δραστηριότητες, κ.λπ.),
Ερυμάνθου Πατρέων,
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
Δυτικής
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
Αχαΐας,
παιδιά
και
συναφείς
Ερυμάνθου δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης
και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν
κατά
προτεραιότητα
παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση. Το ύψος του προϋπολογισμού
είναι το ανώτερο δυνατό που μπορεί να εκτελέσει ο εταίρος.
4 Περιλαμβάνονται Συνοδευτικά Μέτρα ειδικά για τα ΑμεΑ και τους φροντιστές τους έως του προϋπολογισμού των
5.400 € θα υλοποιηθούν από την ΠΟΜΑμεΑ
3
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Πίνακας 3
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο
Αναφοράς ι
Δήμος
Εντός των Ωφελούμενο
Αιγιαλείας διοικητικών ι ΤΕΒΑ που
ορίων του κατοικούν
Δήμου
εντός
των
Αιγιαλείας διοικητικών
ορίων
του
Δήμου
Αιγιαλείας

Δήμος
Εντός των
Καλαβρύτω διοικητικών
ν
ορίων του
Δήμου
Καλαβρύτω
ν

Ωφελούμενο
ι ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός
των
διοικητικών
ορίων
του
Δήμου
Καλαβρύτων

Ενδεικτικές κατηγορίες ΣΜ: Προϋπολογι
σμός5
- Δημιουργικές και λοιπές € 16.000,00
δραστηριότητες για παιδιά
(δημιουργική απασχόληση,
εργαστήρια
ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, θεατρικά
εργαστήρια, κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά
και
συναφείς
δράσεις,
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν
κατά
προτεραιότητα
παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις
- Δημιουργικές και λοιπές € 4.000,00
δραστηριότητες για παιδιά
(δημιουργική απασχόληση,
εργαστήρια
ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, θεατρικά
εργαστήρια, κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά
και
συναφείς
δράσεις,
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν
κατά
προτεραιότητα
παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Σε περίπτωση, που οι συμβαλλόμενοι φορείς δεν επιτύχουν την εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών και την απορρόφηση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού των
Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση. Το ύψος του προϋπολογισμού
είναι το ανώτερο δυνατό που μπορεί να εκτελέσει ο εταίρος.
5
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Διοικητικών Δαπανών εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και σύμφωνα με τις
ανάγκες της Πράξης, ο δικαιούχος ΠΕ Αχαΐας διατηρεί τη δυνατότητα αναμόρφωσης
της κατανομής ανάμεσα στους εταίρους, τηρουμένων των ανώτατων ορίων (για το
σύνολο των ΣΜ) που περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
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Άρθρο 5 – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της. Η λήξη
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης προσδιορίζεται από τη λήξη του φυσικού
αντικειμένου και την ολοκλήρωση της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS
5000168. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες που
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τους πίνακες που
ακολουθούν.
Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ενταγμένης πράξης από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, τροποποιεί αυτόματα και το χρονοδιάγραμμα ισχύος της
παρούσης.
Πίνακας 4
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενοι
Αναφοράς
Ιερά
Εντός των Ωφελούμενοι
Μητρόπολη διοικητικών ΤΕΒΑ
που
Πατρών
ορίων των κατοικούν
Δήμων
εντός
των
Πατρέων,
διοικητικών
Δυτικής
ορίων
των
Αχαΐας,
Δήμων
Ερυμάνθου Πατρέων,
Δυτικής
Αχαΐας,
Ερυμάνθου

Ενδεικτικές κατηγορίες
δράσεων:
- Υποστήριξη στην
αποθήκευση
και
διανομή
των
προϊόντων και της
βασικής
υλικής
συνδρομής
στους
ωφελούμενους
Υποστήριξη
στη
διάθεση
εξοπλισμού
(ψυγεία,
οχήματα,
ερμάρια, κ.λπ.) για την
αποθήκευση
και
διανομή
των
προϊόντων
- Λοιπές δράσεις

Χρονοδιάγραμ
μα
Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης

22η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 325/2018
Σελίδα 30

ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 5
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο
Αναφοράς
ι
Ιερά
Εντός
των Ωφελούμενο
Μητρόπολη διοικητικών ι ΤΕΒΑ που
Πατρών
ορίων
των κατοικούν
Δήμων
εντός
των
Πατρέων,
διοικητικών
Δυτικής
ορίων
των
Αχαΐας,
Δήμων
Ερυμάνθου Πατρέων,
Δυτικής
Αχαΐας,
Ερυμάνθου

Πίνακας 6
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο
Αναφοράς
ι
Δήμος
Εντός
των Ωφελούμενο
Αιγιαλείας διοικητικών ι ΤΕΒΑ που
ορίων
του κατοικούν
Δήμου
εντός
των
Αιγιαλείας
διοικητικών
ορίων
του
Δήμου
Αιγιαλείας

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:
Δημιουργικές
και
λοιπές δραστηριότητες
για παιδιά (δημιουργική
απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής
και
αγιογραφίας,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας
σε παιδιά και συναφείς
δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης
και κοινωνικής ένταξης
που θα αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Χρονοδιάγραμ
μα
Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:
Δημιουργικές
και
λοιπές δραστηριότητες
για παιδιά (δημιουργική
απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες,
θεατρικά
εργαστήρια,
κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας
σε παιδιά και συναφείς
δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης
και κοινωνικής ένταξης

Χρονοδιάγραμ
μα
Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο Ενδεικτικές κατηγορίες Χρονοδιάγραμ
Αναφοράς
ι
ΣΜ:
μα
που θα αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις
Δήμος
Εντός
των
Καλαβρύτω διοικητικών
ν
ορίων
του
Δήμου
Καλαβρύτων

Ωφελούμενο
ι ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός
των
διοικητικών
ορίων
του
Δήμου
Καλαβρύτων

Δημιουργικές
και
λοιπές δραστηριότητες
για παιδιά (δημιουργική
απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες,
θεατρικά
εργαστήρια,
κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας
σε παιδιά και συναφείς
δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης
και κοινωνικής ένταξης
που θα αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί µε
αιτιολογημένη απόφαση να τροποποιεί τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους
σταδίων υλοποίησης χωρίς να αλλάζει ο χρόνος περαίωσης του συνολικού
αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συμφωνείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, δηλαδή την ολοκλήρωση της Πράξης.
Άρθρο 6 – Χρηματοδοτικό Σχέδιο Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η εκχώρηση του προϋπολογισμού που αναλογεί στις δράσεις των Υποέργων 3 και 4
που θα υλοποιήσουν οι εταίροι Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και Δήμος
Καλαβρύτων από τον Δικαιούχο πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) δόσεις και
ακολουθεί τις πληρωμές της Πράξης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΦΕΚ 770/Β/30-042015 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών
που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ)».
Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της Σύμβασης όπως προσδιορίζεται με βάση τα παραπάνω,
περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν:
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Πίνακας 7
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο που ακολουθεί την κατανομή
χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ προς τον Δικαιούχο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
Ιερά
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Δ δόση, λήξη
Μητρόπολη
(30%)
(30%)
(20%)
και
Πατρών
αποπληρωμή
του έργου (20%)
Η πρώτη δόση, Η δεύτερη δόση Η τρίτη δόση Η τρίτη δόση
η οποία είναι ύψους 30% του ύψους 20% του ύψους 20% του
προκαταβολή
συνολικού
συνολικού
συνολικού
ύψους 30% του ποσού
της ποσού
της ποσού
της
συνολικού
χρηματοδότηση χρηματοδότηση χρηματοδότηση
ποσού
της ς
για
την ς
για
την ς
για
την
χρηματοδότηση υλοποίηση των υλοποίηση των υλοποίηση των
ς
για
την δράσεων
του δράσεων
του δράσεων
του
υλοποίηση των Άρθρου 4 της Άρθρου 4 της Άρθρου 4 της
δράσεων
του παρούσας για παρούσας για παρούσας για
Άρθρου 4 της το Υποέργο 3 το Υποέργο 3 το Υποέργο 3
παρούσας για καταβάλλεται
καταβάλλεται
καταβάλλεται
το Υποέργο 3 με
την με
την με
την
καταβάλλεται
ολοκλήρωση και ολοκλήρωση και ολοκλήρωση και
μετά
την παραλαβή του παραλαβή του παραλαβή του
υποβολή
60%
του 80%
του 100%
του
«Βεβαίωσης
φυσικού
φυσικού
φυσικού
Έναρξης
αντικειμένου
αντικειμένου
αντικειμένου
Υλοποίησης»
που ανατίθεται που ανατίθεται που ανατίθεται
από τον εταίρο στον εταίρο ΙΜ στον εταίρο ΙΜ στον εταίρο ΙΜ
ΙΜ Πατρών προς Πατρών και με Πατρών και με Πατρών και με
την ΠΔΕ/ ΠΕ την
την
την
ΑΧΑΪΑΣ,
που προϋπόθεση ότι προϋπόθεση ότι προϋπόθεση ότι
επέχει
θέση έχει
έχει
έχει
υπεύθυνης
πραγματοποιηθ πραγματοποιηθ πραγματοποιηθ
δήλωσης.
εί η πληρωμή εί η πληρωμή εί η πληρωμή
της
δεύτερης της τρίτης (3ης) της
τέταρτης
ης
ης
(2 ) δόσης από δόσης από την (4 ) δόσης από
την
Αρχή Αρχή
την
Αρχή
Διαχείρισης
Διαχείρισης
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον (ΕΙΕΑΔ) προς τον (ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/ Δικαιούχο ΠΔΕ/ Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η ΠΕ Αχαΐας. Η ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του υλοποίηση του υλοποίηση του
φυσικού
φυσικού
φυσικού
αντικειμένου
αντικειμένου
αντικειμένου
τεκμηριώνεται τεκμηριώνεται τεκμηριώνεται
από
τα από
τα από
τα
παραδοτέα και παραδοτέα και παραδοτέα και
τις
σχετικές τις
σχετικές τις
σχετικές
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο που ακολουθεί την κατανομή
χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ προς τον Δικαιούχο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
δαπάνες
που δαπάνες
που δαπάνες
που
υποβάλλονται υποβάλλονται υποβάλλονται
στον Δικαιούχο στον Δικαιούχο στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία στα
οποία στα
οποία
πραγματοποιού πραγματοποιού πραγματοποιού
νται
έλεγχοι νται
έλεγχοι νται
έλεγχοι
πληρότητας,
πληρότητας,
πληρότητας,
ορθότητας,
ορθότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.
κ.λπ.
κ.λπ.
Πίνακας 8
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Ιερά
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Μητρόπολη
(30%)
(30%)
(20%)
Πατρών
Η πρώτη δόση,
η οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
μετά
την
υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης»
από τον εταίρο
ΙΜ Πατρών προς
την ΠΔΕ/ ΠΕ
Αχαΐας,
που
επέχει
θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
60%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ
Πατρών και με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της
δεύτερης
(2ης) δόσης από

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
80%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ
Πατρών και με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της τρίτης (3ης)
δόσης από την

Δ δόση, λήξη
και
αποπληρωμή
του έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
100%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ
Πατρών και με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της
τέταρτης
(4ης) δόσης από
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.
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Πίνακας 9
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Δήμος
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Αιγιαλείας
(30%)
(30%)
(20%)

Η πρώτη δόση,
η οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
μετά
την
υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης»
από τον εταίρο
Δήμο Αιγιαλείας
προς την ΠΔΕ/
ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ, που
επέχει
θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
60%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο Αιγιαλείας
και
με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της
δεύτερης
(2ης) δόσης από
την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
80%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο Αιγιαλείας
και
με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της τρίτης (3ης)
δόσης από την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που

Δ δόση, λήξη
και
αποπληρωμή
του έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
100%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο Αιγιαλείας
και
με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της
τέταρτης
(4ης) δόσης από
την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

Πίνακας 10
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Δήμος
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Καλαβρύτων (30%)
(30%)
(20%)

Η πρώτη δόση,
η οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
μετά
την
υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης»
από τον εταίρο
Δήμο
Καλαβρύτων
προς την ΠΔΕ/
ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ, που
επέχει
θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
60%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Καλαβρύτων και
με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της
δεύτερης
(2ης) δόσης από

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
80%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον
Δήμο
Καλαβρύτων και
με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της τρίτης (3ης)
δόσης από την
Αρχή

υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

Δ δόση, λήξη
και
αποπληρωμή
του έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότηση
ς
για
την
υλοποίηση των
δράσεων
του
Άρθρου 4 της
παρούσας για
το Υποέργο 4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση και
παραλαβή του
100%
του
φυσικού
αντικειμένου
που ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Καλαβρύτων και
με
την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγματοποιηθ
εί η πληρωμή
της
τέταρτης
(4ης) δόσης από
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς τον
Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες
που
υποβάλλονται
στον Δικαιούχο
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιού
νται
έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

Άρθρο 7 - Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύµβασης είναι η Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας στην οποία θα υλοποιηθεί η Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας», µε κωδικό MIS
5000168.
Άρθρο 8 - Προϋπολογισμός – Πόροι –Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειμένου,
όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσης, ανέρχεται μέχρι του ποσού των
€ 267.900 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για
αποκλειστική χρήση των δράσεων που περιγράφηκαν στο άρθρο 4 της παρούσης και
σύμφωνα με τις χρηματορροές του προγράμματος ΤΕΒΑ.
8.1. €247.900,006 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ιερά Μητρόπολη Πατρών:
8.1.α. Υποέργο 3. Διοικητικές Δαπάνες: €130.000
8.1.β. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €117.900
8.2. €16.000,007 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τον Δήμο Αιγιαλείας:
8.2.α. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €16.000
8.3. €4.000,008 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τον Δήμο Καλαβρύτων:

Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
7 Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
6
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8.3.α. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €4.000
Για την διάθεση της χρηματοδότησης οι Φορείς Υλοποίησης (Ιερά Μητρόπολη
Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Καλαβρύτων) θα παραδώσουν στον Επικεφαλής
Εταίρο και Δικαιούχο ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας, επίσημα αντίγραφα των δαπανών που
πραγματοποίησαν.
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης ή και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης
του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Η χρηματοδότηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ),
στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», κωδικό MIS
5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη €4.557.989,79 και βαραίνει τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και ειδικά τον
ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.
Οι Φορείς Υλοποίησης δεν μπορούν να αναλάβουν συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Δικαιούχο του Έργου.
Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Συμβαλλομένων
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύβασης και σύμφωνα με το
άρθρο 4, οι εταίροι Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και Δήμος
Καλαβρύτων θα υλοποιήσουν δράσεις για το Υποέργο 3 «Διοικητικές Δαπάνες» και
δράσεις για το Υποέργο 4 «Συνοδευτικά Μέτρα» σύμφωνα με την από 25-10-2017
απόφαση του ΔΣ της Κοινωνικής Σύμπραξης.
Οι ανωτέρω εταίροι έχουν την δυνατότητα βάσει νόμου συμμετοχής στην παρούσα
Προγραμματική και θα αναλάβουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων από την
Κοινωνική Σύμπραξη δράσεων οι ίδιοι, σύμφωνα µε το την νομοθεσία που τους διέπει
και η ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας θα αναλάβει να τους εκχωρήσει το ποσό που αναλογεί σε αυτές
τις δράσεις και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι χρηματοδότησης.
Για την εκχώρηση του ποσού που αναλογεί στις δράσεις των Υποέργων 3 και 4 η ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας δεσμεύεται για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Αναλυτικά οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
Ο Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος της ΚΣ, ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας αναλαμβάνει:
 Σε συνεργασία με τους λοιπούς Εταίρους της ΚΣ την υλοποίηση των ανωτέρω
δράσεων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησής τους, σύμφωνα
με τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ καθώς και
το επιστημονικό προσωπικό που θα συνδράμει σε όλα τα στάδια των εργασιών
για την ομαλή εκτέλεσή τους.
Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
8
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Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του, ώστε να
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση για την υλοποίησή της.
Την χρηματοδότηση του προγράμματος και την εκχώρηση στους Φορείς
Υλοποίησης (Εταίρους της ΚΣ: ΙΜ Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Καλαβρύτων)
της αμοιβής (ποσού) που αναλογεί, στις δράσεις που θα υλοποιήσουν, εφόσον
έχουν τηρηθεί οι όροι χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη
Πράξη του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Η εκχώρηση των δαπανών-αμοιβών από την ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας προς τους Φορείς
Υλοποίησης θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των δαπανών
του Έργου και εφόσον η ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας έχει λάβει την αντίστοιχη χρηματοδότηση
από τον Φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Η εκχώρηση των δαπανών-αμοιβών από την ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας προς τους Φορείς
Υλοποίησης θα πραγματοποιείται σταδιακά σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο
του άρθρου 6 και ανάλογα με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (αγοράδιανομή τροφίμων και ΒΥΣ) αφού, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του
Προγράμματος, το ποσοστό των Διοικητικών Δαπανών αλλά και των δαπανών των
Συνοδευτικών Μέτρων (που ανέρχεται σε 5% επί της συνολικής δαπάνης
προμήθειας τροφίμων και ΒΥΣ) αφορά στις δαπάνες τροφίμων και ΒΥΣ που θα
πραγματοποιηθούν.
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την επίβλεψη των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης και στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
Να παρέχει στους Φορείς Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί τους για την επίβλεψη των
υλοποιούμενων έργων.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος το
υλοποιούμενο έργο.
Να παρέχει έγκαιρα στους Φορείς Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του
Έργου.

Οι Φορείς Υλοποίησης (Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος
Καλαβρύτων) αναλαμβάνουν:
 Την υλοποίηση των εγκεκριμένων από την Κοινωνική Σύμπραξη δράσεων οι ίδιοι,
σύμφωνα με την νομοθεσία που τους διέπει.
 Τη σύνταξη και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων της Πράξης για
τις δράσεις που υλοποιούν.
 Την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου διοικητικής και οικονομικής –
λογιστικής παρακολούθησης των δράσεων που υλοποιούν σύμφωνα με τον
Οδηγό Εφαρμογής και τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος.
 Την υποχρέωση να παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και με την απαιτούμενη
εγκυρότητα και αξιοπιστία προς τον Δικαιούχο, την Διαχειριστική Αρχή και την
Εθνική Αρχή Συντονισμού, όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά,
παραστατικά κ.λπ. έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστώνεται, σε
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κάθε περίπτωση, η επιτυχής υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Σύμβασης, μέχρι του μέρους ευθύνης τους.
Να απασχολούν και να διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.
Να κοινοποιούν στον Δικαιούχο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού αντικειμένου του Έργου.
Να υποβάλουν στον Δικαιούχο τα αιτήματα πληρωμής συνοδευόμενα από τα
παραδοτέα που πιστοποιούν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Πράξης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού των Φορέων Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου των Φορέων Υλοποίησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα µέλη της Σύβασης, δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε
να παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και µε την απαιτούμενη εγκυρότητα προς τον
Δικαιούχο και την Διαχειριστική Αρχή (ΕΙΕΑΔ), όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις,
δικαιολογητικά, παραστατικά κ.λπ. έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να
διαπιστώνεται, σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής υλοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Σύβασης μέχρι του μέρους ευθύνης τους.
Άρθρο 10 - Συνεργασία- Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη η συστηματική
συνεργασία µμεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο συστήνεται όργανο µε
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» η
οποία συνεδριάζει στα γραφεία της ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
 Έναν εκπρόσωπο της ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με
τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών µε τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καλαβρύτων με τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με τον αναπληρωτή του.
Αντικείμενο της Κοινής 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 της, η διαπίστωση της
τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων µερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
προκύπτει σχετικά µε την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο
εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
µέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
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και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα
από τα µέλη της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την
«Επιστημονική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και
εκφέρει
άποψη επί των ειδικών
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της
Επιστημονικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Χρέη γραμματέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης ή της Επιστημονικής Επιτροπής, που θα αποφασιστεί στην πρώτη
συνεδρίασή της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα
όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης δύναται να καλούνται κατά την κρίση της στις συνεδριάσεις,
στελέχη του εκάστοτε φορέα τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου
της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται
σε όλα τα µέλη και στους φορείς από τους οποίους προέρχονται, αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους
φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
Άρθρο 11 - Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που δημιουργεί καθυστερήσεις, έκαστο µέλος, κατά τα
σκέλος που το αφορά, είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα άλλα µέλη εγγράφως
άμεσα.
Άρθρο 12 - Επίλυση διαφορών
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρµόδια για την
επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και
την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση
των διαφορών δεν είναι εφικτή µε τον ανωτέρω τρόπο τότε θα παραπέμπεται σε
διαιτησία ή σε άλλη νόμιμη διοικητική διαδικασία.
Άρθρο 13 – Ειδικοί όροι
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν από τους Φορείς Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων, που θα υπογράψουν οι Φορείς Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
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Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη
ή λύση αυτής, οι Φορείς Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να
μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση τους κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.
Άρθρο 14 - Τροποποίηση
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης, εκτός των
προβλεπόμενων στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης, απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία
µετά την απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των συμβαλλόμενων µερών.
Τυχόν τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ενταγμένης πράξης από
την αρµόδια Διαχειριστική Αρχή, τροποποιεί αυτόµατα και το χρονοδιάγραµµα ισχύος
της παρούσης.
Άρθρο 15 - Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες
Παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή παράβαση των διατάξεων του νόµου Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της καλής πίστης από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε
έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.
(σφραγίδα – υπογραφή)
Για τον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Γρηγόριος Αλεξόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας
Για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης
Χρυσόστομος

Πατρών

κ.

Για τον ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Αθανάσιος Παναγόπουλος
Δήμαρχος Αιγιαλείας

Για τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Γεώργιος Λαζουράς
Δήμαρχος Καλαβρύτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
1. Τίτλος ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ
ΤΟΥ ΤΕΒΑ».
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος της ΚΣ ΠΕ
Αχαΐας
3. Φορέας Επίβλεψης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας, Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας
4. Φορείς Υλοποίησης: Οι Εταίροι της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας: Ιερά Μητρόπολη Πατρών,
Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Καλαβρύτων
5. Φυσικό αντικείμενο του Έργου: Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών
προκειμένου να υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» και το
Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ»
και κωδικό MIS 5000168.
6. Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου: Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που
εντάσσονται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Διοικητικές Δαπάνες» και του
Υποέργου 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης θα διοργανωθούν και θα
παρασχεθούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας από τον κάθε
Εταίρο ξεχωριστά.
7. Προϋπολογισμός του Έργου: €267.900 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
8. Η χρηματοδότηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχεται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης µε τίτλο:
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη
€4.557.989,79 και βαραίνει τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ, ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) και ειδικά τον
ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.
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Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του
Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου Καλαβρύτων για το Έργο: Υποστήριξη του
Υποέργου 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και του Υποέργου 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
(5%)» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168)
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

2.Εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ
Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
του Δήμου Αιγιαλείας
και
του Δήμου Καλαβρύτων
για το Έργο9
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ»
Προϋπολογισμός του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης:
€267.900 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012

9 Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο
της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και
μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο
της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
υλοποίησης υποέργου.
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Πάτρα, ……. / …………2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ»
Στην Πάτρα, σήμερα _____________ και ημέρα _____________, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος) με έδρα την Πάτρα,
Πανεπιστημίου 254, ΤΚ 26110, ΑΦΜ 997824337 ΔΟΥ Α Πατρών νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη\ Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόριο
Αλεξόπουλο,
 Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα την Πάτρα, Βότση 34, ΤΚ 26221, ΑΦΜ
090239724, Β ΔΟΥ Πατρών νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο,
 Ο Δήμος Αιγιαλείας, με έδρα το Αίγιο, οδός Ανδρέου Λόντου 34, ΤΚ 25100,
ΑΦΜ 997934121, ΔΟΥ Αιγίου, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο,
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο,
 Ο Δήμος Καλαβρύτων, με έδρα τα Καλάβρυτα, οδός Ευσεβίου Κηπουργού 6,
ΤΚ 25001, ΑΦΜ ______, ΔΟΥ _______, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον
Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Λαζουρά,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρίθμ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους
εφαρμοστικούς αυτού.
2. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014
σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/
ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Β.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί προγραμματικών συμβάσεων του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012).
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5. Το Ν.590/1977 (ΦΕΚ146/Α/1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτη της
Εκκλησίας της Ελλάδος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ. αρίθμ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ, (ΦΕΚ
111/ΥΟΔΔ/9-3-2017), με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
7. Την υπ. αρίθμ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, (ΦΕΚ 1018Β/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδος».
8. Την υπ. αρίθμ. 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 1864/Β/26-05-2017), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄
αρίθμ. 6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
211/Β/30-1-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, στο στοιχείο 4.
9. Την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών
Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ
1064/Β/5-6-2015).
10. Την υπ’ αρίθμ. 145/22-12-2015 (ΑΔΑ: Β83Π7Λ6-0ΥΑ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υλοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ. αρίθμ. 147/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚ0Π7Λ6-ΤΤΜ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της
συμμετοχής της ΠΔΕ στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής
Σύμπραξης».
12. Τον Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» και
ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).
13. Την υπ’ αρίθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
14. Την υπ’ αρίθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 (ΦΕΚ 1066/Β/05-06-2015)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
15. Την υπ’ αρίθμ. 17108/875/10-04-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού (ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017) σύμφωνα με την οποία από 1/6/2017
ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ) (σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.Γ.Δ.5οικ.2961-10
(Β΄128/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση).
16. Την υπ’ αρ. Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΕΕΞ465Θ1Ω-7ΩΛ)
Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», σύμφωνα με την οποία καλούνται
οι Κοινωνικές Συμπράξεις της αρ. Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015
Υπουργικής Απόφασης, όπως δημοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρόσκληση» στους
δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο
των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD),
17. Την υπ’ αρίθμ. 45/05-06-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015) «Πλαίσιο
υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών, Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
18. Την υπ’ αρίθμ. 25576/3251/05-06-2015 (ΦΕΚ 1114/Β/11-6-2015) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».
19. Την υπ’ αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκληση για την υποβολή
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) µε τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015 – 2016».
20. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
21. Την πρόταση/ αίτηση χρηματοδότησης της Κοινωνικής Σύμπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.
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22. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5000168. Η Πράξη συνολικά αφορά σε άτομα που διαβιούν στην Π.Ε. Αχαΐας
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα
ωφελούμενων της Σύμπραξης.
23. Το από 25-06-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την από 25-10-2017 απόφαση του ΔΣ της ΚΣ για τη συνεργασία της ΠΔΕ/ ΠΕ
Αχαΐας ως Δικαιούχου με εταίρους της ΚΣ για την υλοποίηση του Υποέργου 3
«Διοικητικές Δαπάνες» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της
Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας» με κωδικό MIS 5000168.
25. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 868/11-12-2017 επιστολή του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ. Αμβρόσιου με την οποία
κοινοποιήθηκε στον επικεφαλής εταίρο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ απόφαση του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας & Καλαβρύτων περί μη συμμετοχής
στα Υποέργα 3 και 4 για λόγους που σχετίζονται με την προγραμματισμένη
παραίτηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ.
Αμβρόσιου.
26. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017) για την παράταση του φυσικού
αντικειμένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2018 και του
οικονομικού αντικειμένου έως την 31η/03/2019.
27. Την υπ’ αρίθμ. 15287/492/18-1-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/ FEAD)».
28. Την υπ αρίθμ. 187/2017 (ΑΔΑ: ΩΟΓΥ7Λ6-ΓΟΚ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «α) Έγκριση του
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Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , δαπάνης μέχρι του
ποσού των 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. σύμφωνα με το
οποίο προτείνετε η οριστική κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην
εταιρεία «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων (DATA
R.C)» β) Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA Research and Consulting A.E
Μελετών και Συμβούλων (DATA R.C) » ως οριστικού αναδόχου και την
έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των είκοσι δύο
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.» Η απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αρίθμ.
57680/16.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
29. Την υπ. αρ. πρωτ. 81774/2718/27-3-2017 σύμβαση ανάμεσα στην ΠΔΕ/ Π.Ε.
Αχαΐας και την DATA RC A.E. στα πλαίσια του έργου «Συμβουλευτική και
Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο
πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD)», έως του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
30. Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.
31. Την υπ. αρίθμ. 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και
την υπ. αρίθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1ΦΧΧΦ), σύμφωνα με την οποία, η υπ. αρίθμ. 184/2017 ανωτέρω, αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις
διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010.
32. Την υπ. αρίθμ. _____ απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς
Μητρόπολης Πατρών για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή
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Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
33. Την υπ. αρίθμ. 203/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩ6Χ-ΥΦ1) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
34. Την υπ. αρίθμ. 77/2018 (ΑΔΑ: 61ΩΖΩΕ9-ΨΨΘ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων για την αποδοχή και υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης.
35. Την υπ. αρίθμ. _____ απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και τον
ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της Προγραμματικής
Σύμβασης.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1 - Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και περιέχει:
 Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύβασης
 Προοίμιο
 Σκοπός
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύβασης
 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
 Χρηματοδοτικό σχέδιο εκτέλεσης της σύμβασης
 Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης
 Προϋπολογισμός – Πόροι – Χρηματοδότηση
 Υποχρεώσεις- Δικαιώματα συμβαλλομένων
 Συνεργασία - Επιτροπή Παρακολούθησης
 Ανωτέρα Βία
 Επίλυση διαφορών
 Τροποποίηση
 Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες
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Άρθρο 2 – Προοίμιο
H Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας µε επικεφαλής
εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε
κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη € 4.557.989,79, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Γενικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην
ανακούφιση των ασθενών ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την
φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως
εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα
στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο
εγκρίθηκε
την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος
εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη
συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/ και βασικής υλικής
συνδρομής, ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Αρχή Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ είναι το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Η ΚΣ της ΠΕ Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υπέβαλε σχετική αίτηση χρηματοδότησης
της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» στο πλαίσιο της υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/5-11-2015
Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος
Είδος Υλικής Στέρησης: Τρόφιμα
Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάσταση στο μέτωπο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού έχει επιδεινωθεί, µε αποτέλεσμα τη στέρηση βασικών
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αγαθών και υπηρεσιών. Ο συνδυασμός της μείωσης του εισοδήματος µε τις
αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της γενικής οικονομικής ύφεσης έχει
ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε ακραία
φτώχεια ή σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
Υπολογίζεται ότι το 50,3% του φτωχού πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα
στέρησης διατροφής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 450.000
νοικοκυριά ή περισσότερα 1.170.000 εκατομμύρια άτομα. Η σοβαρότητα της
στέρησης τροφής οδηγεί στην ανάγκη για σημαντική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΕΠ Ι στη διανομή τροφίμων προς τους απόρους.
Είδος Υλικής Στέρησης: Βασικές Υλικές Στερήσεις
Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 πρόσκληση (Κωδικός
ΚΣ1/2015-2016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το 88,4% του φτωχού πληθυσμού έχει αδυναμία αντιμετώπισης των
συνήθων αναγκών του (55,5% μεγάλη δυσκολία, 32,9% δυσκολία) ενώ είναι
ανησυχητικό το γεγονός πως αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και το 67,1% του
µη φτωχού πληθυσμού (27,8% μεγάλη δυσκολία, 39,3% δυσκολία). Μεταξύ αυτών
των αναγκών είναι και η απόκτηση ειδών οικιακού καθαρισμού και προσωπικής
υγιεινής. Τέτοια είδη περιλαμβάνουν απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, είδη
προσωπικής υγιεινής. Η τακτική χρήση τέτοιων ειδών είναι απαραίτητη τόσο για την
διατήρηση της υγείας των ωφελουμένων (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά όπου διαμένουν
παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑµεΑ, ασθενείς κλπ.) όσο και για τη διαφύλαξη της δημόσιας
υγείας. Επιπλέον, η χρήση τέτοιων ειδών έχει ουσιαστική συμβολή τόσο στην
αξιοπρέπεια των ωφελουμένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και
εργασιακής τους επανένταξης.
Η προστιθέμενη αξία του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων που χρηματοδοτεί σε όλη την
Ελλάδα, έγκειται στο ότι για πρώτη φορά χρηματοδοτείται η προμήθεια/ διανομή
τροφίμων και βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων προϊόντων, προς
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, µε δυνατότητα να διαφοροποιείται η σύνθεση των
πακέτων που παρέχονται, αναλόγως των συγκεκριμένων ομάδων στόχου στις οποίες
απευθύνεται κάθε Πράξη.
Συνοδευτικά Μέτρα
Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, θα παρέχονται
Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και
των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.
Ως «Συνοδευτικά Μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν
της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο την αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό
και βιώσιμο τρόπο. Ενδεικτικά ΣΜ είναι τα εξής:
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης
παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη).
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Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής).
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού.
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές
δραστηριότητες κ.λπ.).
Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο
και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά/
ωφελούμενους.
Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης
για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά
εργαστήρια, κ.α.)

Φυσικό Αντικείμενο Ενταγμένων Πράξεων
Κεντρικές Προμήθειες
Για το έτος 2015 η προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής
πραγματοποιήθηκε κεντρικά, µε Δικαιούχο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (Αρχή Διαχείρισης). Με την υπ’ αρίθμ. 45/05-06-2015 ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015)
ανατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η
υλοποίηση όλων των σταδίων σχεδιασμού, προκήρυξης και διενέργειας
διαγωνισμών κεντρικών προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για
τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, σύμφωνα µε τους όρους και διαδικασίες που
προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί Προμηθειών Δημοσίου,
μέχρι και το στάδιο της υπογραφής συμβάσεων µε τους αναδόχους. Η εκτέλεση των
συμβάσεων που υπογράφηκαν µε τους αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκαν
οι προμήθειες (παρακολούθηση εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή
κυρώσεων, ποινικών ρητρών και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία για την ολοκλήρωση της προμήθειας) πραγματοποιήθηκε µε ευθύνη του
Δικαιούχου της Πράξης ΕΙΕΑΔ – ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.Η παραλαβή των προμήθειών
από τους αναδόχους, η αποθήκευσή τους, η μεταφορά
τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους γίνεται από
τους Επικεφαλής Εταίρους/ Δικαιούχους των Κοινωνικών Συμπράξεων, µε ευθύνη
και επιμέλειά τους.
Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Για το έτος 2016 η προμήθεια τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) και βασικής
υλικής συνδρομής γίνεται αποκεντρωμένα από τους Επικεφαλής Εταίρους/
Δικαιούχους, µέσω διαγωνισμών, µε εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας περί προμήθειών. Η αποθήκευσή των αποκεντρωμένων προμηθειών, η
μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους
γίνεται από τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων,
µε ευθύνη και επιμέλειά τους. Τα προς προμήθεια είδη προσδιορίζονται ως εξής:
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ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα είδη των τροφίμων που προμηθεύονται και διανέμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/
Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα µε τις
ανάγκες των ωφελούμενων τους και πρέπει κατ’ ελάχιστο, υποχρεωτικά, να
συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα από τις κατωτέρω γενικές
κατηγορίες:
Κρέατα – Πουλερικά - Ιχθείς– Θαλασσινά
Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Βρεφικές τροφές
Είδη παντοπωλείου
Είδη οπωροπωλείου
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που προμηθεύονται και
διανέμουν οι Επικεφαλής Εταίροι/ Δικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην
πρότασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες των ωφελούμενων τους και αφορούν σε είδη
οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής και ανάλογα µε τα µέλη της
ωφελούμενης μονάδας, σε ρουχισμό, βρεφικά και παιδικά είδη. Στους αστέγους
παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.
Συνοδευτικά Μέτρα (5%) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015-2016 που θα
υλοποιηθούν έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείμενο) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.
πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/1910-2017)
Οι Επικεφαλής Εταίροι/ Δικαιούχοι, εν προκειμένω η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/
ΠΕ Αχαΐας, σχεδιάζουν και υλοποιούν Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα µε το προφίλ,
τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούμενων τους.
Διοικητικές Δαπάνες (5%) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015-2016 που θα
υλοποιηθούν έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείμενο) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.
πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/1910-2017).
Οι Επικεφαλής Εταίροι/ Δικαιούχοι, εν προκειμένω η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/
ΠΕ Αχαΐας, σχεδιάζουν και υλοποιούν τις απαιτούμενες ενέργειες διοικητικής
υποστήριξης, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν στη φάση υλοποίησης της
Πράξης.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι Διοικητικές Δαπάνες υλοποιούνται υπό την εποπτεία
είτε του Δικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/
στους οποίους ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η
ευθύνη υλοποίησης του/ τους.
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Ωφελούμενοι – Ομάδα στόχος
Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι:
 Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας που πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αρίθμ.
Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
1066/Β/05-06-2015) περί καθορισμού εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και συμπεριλαμβάνονται στον Τελικό
Πίνακα Ωφελούμενων που διαβιβάζεται στον Δικαιούχο από τη Γενική
Γραμματεία Πρόνοιας.
 Άστεγοι, οι οποίοι προκύπτουν από έρευνες πεδίου που διενεργούνται από
το επιστημονικό προσωπικό του Δικαιούχου ή και άλλων εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης.
 Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ.17108/875/10-04-2017 Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού (ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017), από 1/6/2017
ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) (σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.Γ.Δ.5οικ.2961-10
(Β΄128/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση).
Άρθρο 3 - Σκοπός
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών από τα
συμβαλλόμενα µέλη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης, προκειμένου
να υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» και το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά
Μέτρα» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
Για την επιτυχή εκτέλεση των κοινά συμφωνημένων της παρούσας σύμβασης, τα
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους
όρους της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 4 – Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ ΠΕ Αχαΐας, ως επικεφαλής της Κοινωνικής
Σύμπραξης της ΠΕ Αχαΐας, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων
που στοχεύουν στην κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση, επανένταξη των
ωφελούμενων.
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλόμενων μερών, ώστε µε τις ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ
αυτών, να υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» και το Υποέργο 4.
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«Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ ΠΕ
Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου
Καλαβρύτων, θα παράσχει υποστήριξη με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και
βιώσιμο τρόπο, στο πλαίσιο υλοποίησης των Διοικητικών Δαπανών και των
Συνοδευτικών Μέτρων της ενταγμένης Πράξης.
Εντός του ανωτέρου πλαισίου, σκοπός της Προγραμματικής είναι ο σχεδιασμός
παρεμβάσεων για την καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, στοχευμένων στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της
κάθε κατηγορίας ωφελούμενων στην ΠΕ Αχαΐας.
Οι «Διοικητικές Δαπάνες» (ΔΔ, στο εξής) αποτελούν κατ’ αποκοπή δαπάνες που
ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προμήθειας τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής. Οι δαπάνες που πληρώνονται από τη Διαχειριστική
Αρχή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι
πραγματικές και να αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Ως «Συνοδευτικά Μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν
της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο την αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό
και βιώσιμο τρόπο. Οι δαπάνες που συνδέονται με τα Συνοδευτικά Μέτρα
αποτελούν κατ’ αποκοπή δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της
συνολικής δαπάνης προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής. Οι
δαπάνες που πληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και συμπεριλαμβάνονται στο
κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι πραγματικές και να αντιστοιχούν σε
πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι Διοικητικές Δαπάνες υλοποιούνται υπό την εποπτεία
είτε του Δικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/
στους οποίους ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η
ευθύνη υλοποίησης του/ τους.
Η συνολική δαπάνη για το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» εγκεκριμένου
προϋπολογισμού για τα έτη 2015-2016 (που το φυσικό αντικείμενο της οποίας θα
υλοποιηθεί έως τις 31-12-2018) για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας θα ανέλθει
έως το ποσό των €259.632,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Η συνολική δαπάνη για το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» εγκεκριμένου
προϋπολογισμού για τα έτη 2015-2016 (που το φυσικό αντικείμενο της οποίας θα
υλοποιηθεί έως τις 31-12-2018) για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας θα ανέλθει
έως το ποσό των €259.632,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το
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Επιχειρησιακό Πρόγραφα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Αναλυτικά:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Με βάση την γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
ωφελούμενων της ΠΕ Αχαΐας, ο εταίρος Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα αναλάβει τις
κάτωθι ενέργειες για τη διοικητική υποστήριξη της ΚΣ:
Πίνακας 2
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν Ενδεικτικές
κατηγορίες Προϋπολο
Αναφοράς οι
δράσεων:
γισμός10
Ιερά
ΠΕ Αχαΐας
Ωφελούμεν -Παροχή
υπηρεσιών €
Μητρόπολ
οι ΤΕΒΑ της τεχνικής και διοικητικής 130.000,0
η Πατρών
ΚΣ
ΠΕ υποστήριξης
του 0
Αχαΐας
Δικαιούχου
Υποστήριξη
στην
αποθήκευση και διανομή
των προϊόντων τροφίμων
και της βασικής υλικής
συνδρομής
στους
ωφελούμενους
- Υποστήριξη στη διάθεση
εξοπλισμού
(ψυγεία,
οχήματα, ερμάρια, κ.λπ.)
για την αποθήκευση και
διανομή των προϊόντων
- Λοιπές δράσεις
Σε περίπτωση, που οι συμβαλλόμενοι φορείς δεν επιτύχουν την εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών και την απορρόφηση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού
των Διοικητικών Δαπανών εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και σύμφωνα με τις
ανάγκες της Πράξης, ο δικαιούχος ΠΕ Αχαΐας διατηρεί τη δυνατότητα αναμόρφωσης
της κατανομής, τηρουμένων των ανώτατων ορίων (για το σύνολο των ΔΔ) που
περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
10
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Με βάση την γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
ωφελούμενων της ΠΕ Αχαΐας, οι εταίροι θα αναλάβουν τις κάτωθι ενέργειες για την
υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων της ΚΣ:
Πίνακας 2
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν Ενδεικτικές κατηγορίες Προϋπολογ
Αναφορά οι
ΣΜ:
ισμός11
ς
Ιερά
Εντός των Ωφελούμεν - Δημιουργικές και λοιπές €
Μητρόπολη διοικητικ
οι
ΤΕΒΑ δραστηριότητες
για 117.900,00
Πατρών
ών ορίων που
παιδιά
(δημιουργική 12
των
κατοικούν
απασχόληση, εργαστήρια
Δήμων
εντός των ζωγραφικής
και
Πατρέων,
διοικητικών αγιογραφίας,
Δυτικής
ορίων των εκπαιδευτικές
Αχαΐας,
Δήμων
δραστηριότητες, κ.λπ.),
Ερυμάνθο Πατρέων,
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
υ
Δυτικής
ενισχυτικής διδασκαλίας
Αχαΐας,
σε παιδιά και συναφείς
Ερυμάνθου δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης
και
κοινωνικής ένταξης που
θα
αφορούν
κατά
προτεραιότητα
παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση. Το ύψος του προϋπολογισμού
είναι το ανώτερο δυνατό που μπορεί να εκτελέσει ο εταίρος.
12 Περιλαμβάνονται Συνοδευτικά Μέτρα ειδικά για τα ΑμεΑ και τους φροντιστές τους έως του προϋπολογισμού των
5.400 € θα υλοποιηθούν από την ΠΟΜΑμεΑ
11
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 3
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν
Αναφορά οι
ς
Δήμος
Εντός των Ωφελούμεν
Αιγιαλείας διοικητικ
οι
ΤΕΒΑ
ών ορίων που
του
κατοικούν
Δήμου
εντός των
Αιγιαλείας διοικητικών
ορίων του
Δήμου
Αιγιαλείας

Δήμος
Καλαβρύτ
ων

Εντός των
διοικητικ
ών ορίων
του
Δήμου
Καλαβρύτ
ων

Ωφελούμεν
οι
ΤΕΒΑ
που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων του
Δήμου
Καλαβρύτω
ν

Ενδεικτικές
ΣΜ:

κατηγορίες

Προϋπολογ
ισμός13

- Δημιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δημιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, θεατρικά
εργαστήρια, κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά
και
συναφείς
δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης
και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν
κατά
προτεραιότητα
παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις
- Δημιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δημιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, θεατρικά
εργαστήρια, κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά
και
συναφείς
δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης
και

€ 16.000,00

€ 4.000,00

Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση. Το ύψος του προϋπολογισμού
είναι το ανώτερο δυνατό που μπορεί να εκτελέσει ο εταίρος.
13
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν
Αναφορά οι
ς

Ενδεικτικές
ΣΜ:

κατηγορίες

Προϋπολογ
ισμός13

κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν
κατά
προτεραιότητα
παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις
Σε περίπτωση, που οι συμβαλλόμενοι φορείς δεν επιτύχουν την εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών και την απορρόφηση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού
των Διοικητικών Δαπανών εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και σύμφωνα με τις
ανάγκες της Πράξης, ο δικαιούχος ΠΕ Αχαΐας διατηρεί τη δυνατότητα αναμόρφωσης
της κατανομής ανάμεσα στους εταίρους, τηρουμένων των ανώτατων ορίων (για το
σύνολο των ΣΜ) που περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
Άρθρο 5 – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της. Η λήξη
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης προσδιορίζεται από τη λήξη του φυσικού
αντικειμένου και την ολοκλήρωση της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και
κωδικό MIS 5000168. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
ενέργειες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τους
πίνακες που ακολουθούν.
Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ενταγμένης πράξης από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, τροποποιεί αυτόματα και το χρονοδιάγραμμα ισχύος
της παρούσης.
Πίνακας 4
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο
Αναφορά ι
ς
Ιερά
Εντός των Ωφελούμενο
Μητρόπολη διοικητικ
ι ΤΕΒΑ που
Πατρών
ών ορίων κατοικούν
των
εντός
των
Δήμων
διοικητικών
Πατρέων,
ορίων
των
Δυτικής
Δήμων

Ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων:

Χρονοδιάγρα
μμα

- Υποστήριξη στην
αποθήκευση
και
διανομή
των
προϊόντων και της
βασικής
υλικής
συνδρομής
στους
ωφελούμενους

Έναρξη:
Με
την υπογραφή
της παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμενο
Αναφορά ι
ς
Αχαΐας,
Πατρέων,
Ερυμάνθο Δυτικής
υ
Αχαΐας,
Ερυμάνθου

Πίνακας 5
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν
Αναφοράς
οι
Ιερά
Εντός των Ωφελούμεν
Μητρόπολ διοικητικών οι
ΤΕΒΑ
η Πατρών
ορίων των που
Δήμων
κατοικούν
Πατρέων,
εντός των
Δυτικής
διοικητικών
Αχαΐας,
ορίων των
Ερυμάνθου Δήμων
Πατρέων,
Δυτικής
Αχαΐας,
Ερυμάνθου

Ενδεικτικές
κατηγορίες δράσεων:

Χρονοδιάγρα
μμα

- Υποστήριξη στη
διάθεση εξοπλισμού
(ψυγεία,
οχήματα,
ερμάρια, κ.λπ.) για
την αποθήκευση και
διανομή
των
προϊόντων
- Λοιπές δράσεις

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:
- Δημιουργικές και
λοιπές δραστηριότητες
για
παιδιά
(δημιουργική
απασχόληση,
εργαστήρια
ζωγραφικής
και
αγιογραφίας,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης
ή
ενισχυτικής
διδασκαλίας σε παιδιά
και συναφείς δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
στήριξης,
ενδυνάμωσης
και
κοινωνικής
ένταξης
που θα αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Χρονοδιάγρα
μμα
Έναρξη:
Με
την υπογραφή
της παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 6
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν
Αναφοράς
οι
Δήμος
Εντός των Ωφελούμεν
Αιγιαλείας διοικητικών οι
ΤΕΒΑ
ορίων του που
Δήμου
κατοικούν
Αιγιαλείας
εντός των
διοικητικών
ορίων του
Δήμου
Αιγιαλείας

Δήμος
Καλαβρύτ
ων

Εντός των
διοικητικών
ορίων του
Δήμου
Καλαβρύτω
ν

Ωφελούμεν
οι
ΤΕΒΑ
που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων του
Δήμου
Καλαβρύτω
ν

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:
- Δημιουργικές και
λοιπές δραστηριότητες
για
παιδιά
(δημιουργική
απασχόληση,
εργαστήρια
ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες,
θεατρικά εργαστήρια,
κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης
ή
ενισχυτικής
διδασκαλίας σε παιδιά
και συναφείς δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
στήριξης,
ενδυνάμωσης
και
κοινωνικής
ένταξης
που θα αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Χρονοδιάγρα
μμα
Έναρξη:
Με
την υπογραφή
της παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης

- Δημιουργικές και
λοιπές δραστηριότητες
για
παιδιά
(δημιουργική
απασχόληση,
εργαστήρια
ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες,
θεατρικά εργαστήρια,
κ.λπ.),
- Παροχή ξενόγλωσσης

Έναρξη:
Με
την υπογραφή
της παρούσας
σύμβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση
της Πράξης
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Περιοχή
Ωφελούμεν
Αναφοράς
οι

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:
ή
ενισχυτικής
διδασκαλίας σε παιδιά
και συναφείς δράσεις,
Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
στήριξης,
ενδυνάμωσης
και
κοινωνικής
ένταξης
που θα αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους,
γυναίκες,
ηλικιωμένους,
- Λοιπές δράσεις

Χρονοδιάγρα
μμα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί µε
αιτιολογημένη απόφαση να τροποποιεί τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους
σταδίων υλοποίησης χωρίς να αλλάζει ο χρόνος περαίωσης του συνολικού
αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συμφωνείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, δηλαδή την ολοκλήρωση της Πράξης.
Άρθρο 6 – Χρηματοδοτικό Σχέδιο Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η εκχώρηση του προϋπολογισμού που αναλογεί στις δράσεις των Υποέργων 3 και 4
που θα υλοποιήσουν οι εταίροι Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και
Δήμος Καλαβρύτων από τον Δικαιούχο πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) δόσεις και
ακολουθεί τις πληρωμές της Πράξης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΦΕΚ 770/Β/3004-2015 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της Σύμβασης όπως προσδιορίζεται με βάση τα
παραπάνω, περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν:
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 7
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο που ακολουθεί την κατανομή
χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ προς τον Δικαιούχο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
Ιερά
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Δ δόση, λήξη
Μητρόπολη
(30%)
(30%)
(20%)
και
Πατρών
αποπληρωμή
του
έργου
(20%)
Η πρώτη δόση, Η
δεύτερη Η τρίτη δόση Η τρίτη δόση
η οποία είναι δόση ύψους ύψους
20% ύψους
20%
προκαταβολή
30%
του του συνολικού του συνολικού
ύψους
30% συνολικού
ποσού
της ποσού
της
του συνολικού ποσού
της χρηματοδότησ χρηματοδότησ
ποσού
της χρηματοδότησ ης για την ης για την
χρηματοδότησ ης για την υλοποίηση
υλοποίηση
ης για την υλοποίηση
των δράσεων των δράσεων
υλοποίηση
των δράσεων του Άρθρου 4 του Άρθρου 4
των δράσεων του Άρθρου 4 της παρούσας της παρούσας
του Άρθρου 4 της παρούσας για το Υποέργο για το Υποέργο
της παρούσας για το Υποέργο 3
3
για το Υποέργο 3
καταβάλλεται
καταβάλλεται
3
καταβάλλεται
με
την με
την
καταβάλλεται
με
την ολοκλήρωση
ολοκλήρωση
μετά
την ολοκλήρωση
και παραλαβή και παραλαβή
υποβολή
και παραλαβή του 80% του του 100% του
«Βεβαίωσης
του 60% του φυσικού
φυσικού
Έναρξης
φυσικού
αντικειμένου
αντικειμένου
Υλοποίησης»
αντικειμένου
που
που
από τον εταίρο που
ανατίθεται
ανατίθεται
ΙΜ
Πατρών ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ στον εταίρο ΙΜ
προς την ΠΔΕ/ στον εταίρο ΙΜ Πατρών και με Πατρών και με
ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ, Πατρών και με την
την
που
επέχει την
προϋπόθεση
προϋπόθεση
θέση
προϋπόθεση
ότι
έχει ότι
έχει
υπεύθυνης
ότι
έχει πραγματοποιη πραγματοποιη
δήλωσης.
πραγματοποιη θεί η πληρωμή θεί η πληρωμή
θεί η πληρωμή της τρίτης (3ης) της τέταρτης
της δεύτερης δόσης από την (4ης)
δόσης
ης
(2 )
δόσης Αρχή
από την Αρχή
από την Αρχή Διαχείρισης
Διαχείρισης
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς (ΕΙΕΑΔ) προς
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο που ακολουθεί την κατανομή
χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ προς τον Δικαιούχο ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
(ΕΙΕΑΔ) προς τον Δικαιούχο τον Δικαιούχο
τον Δικαιούχο ΠΔΕ/
ΠΕ ΠΔΕ/
ΠΕ
ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας.
Η Αχαΐας.
Η
Αχαΐας.
Η υλοποίηση του υλοποίηση του
υλοποίηση του φυσικού
φυσικού
φυσικού
αντικειμένου
αντικειμένου
αντικειμένου
τεκμηριώνεται τεκμηριώνεται
τεκμηριώνεται από
τα από
τα
από
τα παραδοτέα και παραδοτέα και
παραδοτέα και τις
σχετικές τις
σχετικές
τις
σχετικές δαπάνες που δαπάνες που
δαπάνες που υποβάλλονται υποβάλλονται
υποβάλλονται στον
στον
στον
Δικαιούχο
Δικαιούχο
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ ΠΔΕ/
ΠΕ
ΠΔΕ/
ΠΕ Αχαΐας
στα Αχαΐας
στα
Αχαΐας
στα οποία
οποία
οποία
πραγματοποιο πραγματοποιο
πραγματοποιο ύνται έλεγχοι ύνται έλεγχοι
ύνται έλεγχοι πληρότητας,
πληρότητας,
πληρότητας,
ορθότητας,
ορθότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.
κ.λπ.
κ.λπ.
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 8
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Ιερά
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Μητρόπολη
(30%)
(30%)
(20%)
Πατρών

Η πρώτη δόση,
η οποία είναι
προκαταβολή
ύψους
30%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
μετά
την
υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης»
από τον εταίρο
ΙΜ
Πατρών
προς την ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας,
που
επέχει
θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η
δεύτερη
δόση ύψους
30%
του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 60% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ
Πατρών και με
την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της δεύτερης
(2ης)
δόσης
από την Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς

Η τρίτη δόση
ύψους
20%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 80% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ
Πατρών και με
την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της τρίτης (3ης)
δόσης από την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς
τον Δικαιούχο

Δ δόση, λήξη
και
αποπληρωμή
του
έργου
(20%)
Η τρίτη δόση
ύψους
20%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 100% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον εταίρο ΙΜ
Πατρών και με
την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της τέταρτης
(4ης)
δόσης
από την Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς
τον Δικαιούχο
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
τον Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 9
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Δήμος
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Αιγιαλείας
(30%)
(30%)
(20%)

Η πρώτη δόση,
η οποία είναι
προκαταβολή
ύψους
30%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
μετά
την
υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης»
από τον εταίρο
Δήμο
Αιγιαλείας
προς την ΠΔΕ/
ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ,
που
επέχει
θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η
δεύτερη
δόση ύψους
30%
του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 60% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Αιγιαλείας και
με
την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της δεύτερης
(2ης)
δόσης
από την Αρχή
Διαχείρισης

Η τρίτη δόση
ύψους
20%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 80% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Αιγιαλείας και
με
την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της τρίτης (3ης)
δόσης από την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς

Δ δόση, λήξη
και
αποπληρωμή
του
έργου
(20%)
Η τρίτη δόση
ύψους
20%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 100% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Αιγιαλείας και
με
την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της τέταρτης
(4ης)
δόσης
από την Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
(ΕΙΕΑΔ) προς
τον Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

τον Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

τον Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Πίνακας 10
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Δήμος
Α δόση
Β δόση
Γ δόση
Καλαβρύτων (30%)
(30%)
(20%)

Η πρώτη δόση,
η οποία είναι
προκαταβολή
ύψους
30%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
μετά
την
υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης»
από τον εταίρο
Δήμο
Καλαβρύτων
προς την ΠΔΕ/
ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ,
που
επέχει
θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η
δεύτερη
δόση ύψους
30%
του
συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 60% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Καλαβρύτων
και με την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της δεύτερης
(2ης)
δόσης
από την Αρχή
Διαχείρισης

Η τρίτη δόση
ύψους
20%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 80% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον
Δήμο
Καλαβρύτων
και με την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της τρίτης (3ης)
δόσης από την
Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς
τον Δικαιούχο

Δ δόση, λήξη
και
αποπληρωμή
του
έργου
(20%)
Η τρίτη δόση
ύψους
20%
του συνολικού
ποσού
της
χρηματοδότησ
ης για την
υλοποίηση
των δράσεων
του Άρθρου 4
της παρούσας
για το Υποέργο
4
καταβάλλεται
με
την
ολοκλήρωση
και παραλαβή
του 100% του
φυσικού
αντικειμένου
που
ανατίθεται
στον
εταίρο
Δήμο
Καλαβρύτων
και με την
προϋπόθεση
ότι
έχει
πραγματοποιη
θεί η πληρωμή
της τέταρτης
(4ης)
δόσης
από την Αρχή
Διαχείρισης
(ΕΙΕΑΔ) προς
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος
Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο
(ΕΙΕΑΔ) προς
τον Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.

τον Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας.
Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειμένου
τεκμηριώνεται
από
τα
παραδοτέα και
τις
σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον
Δικαιούχο
ΠΔΕ/
ΠΕ
Αχαΐας
στα
οποία
πραγματοποιο
ύνται έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας,
κ.λπ.
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ΑΔΑ: ΩΞ117Λ6-ΕΘΣ
Άρθρο 7 - Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύµβασης είναι η Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας στην οποία θα υλοποιηθεί η Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας», µε κωδικό MIS
5000168.
Άρθρο 8 - Προϋπολογισμός – Πόροι –Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειμένου,
όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσης, ανέρχεται μέχρι του ποσού
των € 267.900 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για
αποκλειστική χρήση των δράσεων που περιγράφηκαν στο άρθρο 4 της παρούσης και
σύμφωνα με τις χρηματορροές του προγράμματος ΤΕΒΑ.
8.1. €247.900,0014 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ιερά Μητρόπολη
Πατρών:
8.1.α. Υποέργο 3. Διοικητικές Δαπάνες: €130.000
8.1.β. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €117.900
8.2. €16.000,0015 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τον Δήμο Αιγιαλείας:
8.2.α. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €16.000
8.3. €4.000,0016 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τον Δήμο Καλαβρύτων:
8.3.α. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €4.000
Για την διάθεση της χρηματοδότησης οι Φορείς Υλοποίησης (Ιερά Μητρόπολη
Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Καλαβρύτων) θα παραδώσουν στον Επικεφαλής
Εταίρο και Δικαιούχο ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας, επίσημα αντίγραφα των δαπανών που
πραγματοποίησαν.
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης ή και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης
του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Η χρηματοδότηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ»,
κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη €4.557.989,79 και βαραίνει τον

Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
15 Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
16 Ο προϋπολογισμός θα εκτελείται σταδιακά με βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και με βάση τον
σχεδιασμό και το χρηματοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύμβαση.
14
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εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ)
και ειδικά τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.
Οι Φορείς Υλοποίησης δεν μπορούν να αναλάβουν συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Δικαιούχο του Έργου.
Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Συμβαλλομένων
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύβασης και σύμφωνα με
το άρθρο 4, οι εταίροι Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας και Δήμος
Καλαβρύτων θα υλοποιήσουν δράσεις για το Υποέργο 3 «Διοικητικές Δαπάνες» και
δράσεις για το Υποέργο 4 «Συνοδευτικά Μέτρα» σύμφωνα με την από 25-10-2017
απόφαση του ΔΣ της Κοινωνικής Σύμπραξης.
Οι ανωτέρω εταίροι έχουν την δυνατότητα βάσει νόμου συμμετοχής στην παρούσα
Προγραμματική και θα αναλάβουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων από την
Κοινωνική Σύμπραξη δράσεων οι ίδιοι, σύμφωνα µε το την νομοθεσία που τους
διέπει και η ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας θα αναλάβει να τους εκχωρήσει το ποσό που αναλογεί
σε αυτές τις δράσεις και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι χρηματοδότησης.
Για την εκχώρηση του ποσού που αναλογεί στις δράσεις των Υποέργων 3 και 4 η
ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας δεσμεύεται για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Αναλυτικά οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
Ο Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος της ΚΣ, ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας αναλαμβάνει:
 Σε συνεργασία με τους λοιπούς Εταίρους της ΚΣ την υλοποίηση των ανωτέρω
δράσεων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησής τους, σύμφωνα
με τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ καθώς
και το επιστημονικό προσωπικό που θα συνδράμει σε όλα τα στάδια των
εργασιών για την ομαλή εκτέλεσή τους.
 Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του, ώστε να
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση για την υλοποίησή της.
 Την χρηματοδότηση του προγράμματος και την εκχώρηση στους Φορείς
Υλοποίησης (Εταίρους της ΚΣ: ΙΜ Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Καλαβρύτων)
της αμοιβής (ποσού) που αναλογεί, στις δράσεις που θα υλοποιήσουν, εφόσον
έχουν τηρηθεί οι όροι χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη
Πράξη του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
 Η εκχώρηση των δαπανών-αμοιβών από την ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας προς τους Φορείς
Υλοποίησης θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των δαπανών
του Έργου και εφόσον η ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας έχει λάβει την αντίστοιχη
χρηματοδότηση από τον Φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης. Η χρηματοδότηση
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προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Η εκχώρηση των δαπανών-αμοιβών από την ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας προς τους Φορείς
Υλοποίησης θα πραγματοποιείται σταδιακά σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό
Σχέδιο του άρθρου 6 και ανάλογα με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
(αγορά- διανομή τροφίμων και ΒΥΣ) αφού, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής
του Προγράμματος, το ποσοστό των Διοικητικών Δαπανών αλλά και των
δαπανών των Συνοδευτικών Μέτρων (που ανέρχεται σε 5% επί της συνολικής
δαπάνης προμήθειας τροφίμων και ΒΥΣ) αφορά στις δαπάνες τροφίμων και ΒΥΣ
που θα πραγματοποιηθούν.
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την επίβλεψη των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης και στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
Να παρέχει στους Φορείς Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες
που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί τους για την επίβλεψη των
υλοποιούμενων έργων.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος το
υλοποιούμενο έργο.
Να παρέχει έγκαιρα στους Φορείς Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση
του Έργου.

Οι Φορείς Υλοποίησης (Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος
Καλαβρύτων) αναλαμβάνουν:
 Την υλοποίηση των εγκεκριμένων από την Κοινωνική Σύμπραξη δράσεων οι
ίδιοι, σύμφωνα με την νομοθεσία που τους διέπει.
 Τη σύνταξη και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων της Πράξης
για τις δράσεις που υλοποιούν.
 Την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου διοικητικής και οικονομικής –
λογιστικής παρακολούθησης των δράσεων που υλοποιούν σύμφωνα με τον
Οδηγό Εφαρμογής και τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος.
 Την υποχρέωση να παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και με την απαιτούμενη
εγκυρότητα και αξιοπιστία προς τον Δικαιούχο, την Διαχειριστική Αρχή και την
Εθνική Αρχή Συντονισμού, όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά,
παραστατικά κ.λπ. έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστώνεται, σε
κάθε περίπτωση, η επιτυχής υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Σύμβασης, μέχρι του μέρους ευθύνης τους.
 Να απασχολούν και να διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα
και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης
του Έργου.
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Να κοινοποιούν στον Δικαιούχο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού αντικειμένου του Έργου.
Να υποβάλουν στον Δικαιούχο τα αιτήματα πληρωμής συνοδευόμενα από τα
παραδοτέα που πιστοποιούν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Πράξης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού των Φορέων Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου των Φορέων Υλοποίησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα µέλη της Σύβασης, δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε
να παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και µε την απαιτούμενη εγκυρότητα προς τον
Δικαιούχο και την Διαχειριστική Αρχή (ΕΙΕΑΔ), όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις,
δικαιολογητικά, παραστατικά κ.λπ. έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να
διαπιστώνεται, σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής υλοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Σύβασης μέχρι του μέρους ευθύνης τους.
Άρθρο 10 - Συνεργασία- Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη η συστηματική
συνεργασία µμεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο συστήνεται όργανο µε
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» η
οποία συνεδριάζει στα γραφεία της ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
 Έναν εκπρόσωπο της ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής,
με τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών µε τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καλαβρύτων με τον αναπληρωτή του.
 Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με τον αναπληρωτή του.
Αντικείμενο της Κοινής 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 της, η
διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα
αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων µερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά µε την ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
µέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
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υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει
εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον
ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να
αποτελεί την «Επιστημονική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της
Επιστημονικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Χρέη γραμματέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης ή της Επιστημονικής Επιτροπής, που θα αποφασιστεί στην πρώτη
συνεδρίασή της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και
έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης δύναται να καλούνται κατά την κρίση της στις συνεδριάσεις,
στελέχη του εκάστοτε φορέα τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη και στους φορείς από τους οποίους προέρχονται,
αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους
φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
Άρθρο 11 - Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που δημιουργεί καθυστερήσεις, έκαστο µέλος, κατά τα
σκέλος που το αφορά, είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα άλλα µέλη εγγράφως
άμεσα.
Άρθρο 12 - Επίλυση διαφορών
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρµόδια για την
επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία
και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η
επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή µε τον ανωτέρω τρόπο τότε θα
παραπέμπεται σε διαιτησία ή σε άλλη νόμιμη διοικητική διαδικασία.
Άρθρο 13 – Ειδικοί όροι
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν από τους Φορείς Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
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συμβάσεων, που θα υπογράψουν οι Φορείς Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των
νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα
παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά
και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την
καταβολή αμοιβής.
Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, οι Φορείς Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του)
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση τους κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.
Άρθρο 14 - Τροποποίηση
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης, εκτός των
προβλεπόμενων στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης, απαιτείται νέα έγγραφη
συμφωνία µετά την απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των
συμβαλλόμενων µερών.
Τυχόν τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ενταγμένης πράξης
από την αρµόδια Διαχειριστική Αρχή, τροποποιεί αυτόµατα και το χρονοδιάγραµµα
ισχύος της παρούσης.
Άρθρο 15 - Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες
Παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή παράβαση των διατάξεων του νόµου Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της καλής πίστης από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε
έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.
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(σφραγίδα
υπογραφή)

–

Για τον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Γρηγόριος Αλεξόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας
Για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης
Χρυσόστομος

Πατρών

κ.

Για τον ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Αθανάσιος Παναγόπουλος
Δήμαρχος Αιγιαλείας
Για τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Γεώργιος Λαζουράς
Δήμαρχος Καλαβρύτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
9. Τίτλος ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ».
10. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος της ΚΣ ΠΕ
Αχαΐας
11. Φορέας Επίβλεψης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας, Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας
12. Φορείς Υλοποίησης: Οι Εταίροι της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας: Ιερά Μητρόπολη Πατρών,
Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Καλαβρύτων
13. Φυσικό αντικείμενο του Έργου: Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών
προκειμένου να υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «Διοικητικές Δαπάνες» και το
Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες
και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
14. Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου: Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που
εντάσσονται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Διοικητικές Δαπάνες» και του
Υποέργου 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης θα διοργανωθούν και θα
παρασχεθούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας από τον κάθε
Εταίρο ξεχωριστά.
15. Προϋπολογισμός του Έργου: €267.900 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
16. Η χρηματοδότηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχεται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης µε τίτλο:
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια
δαπάνη €4.557.989,79 και βαραίνει τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ, ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) και
ειδικά τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.
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3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.

4. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Αχαΐας στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10 της
Προγραμματικής Σύμβασης) τον κ. Μπούνια Χρήστο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.
Αχαΐας, με αναπληρωτή του τον κ. Καπράλο Σπυρίδωνα, Περιφερειακό Σύμβουλο
της ίδιας ενότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2018.
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

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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