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ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2.Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΘΕΜΑ:

Σχετ.:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 21/18-01-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 10234/21/14-01-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 21/18-01-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου για το έργο «Διαδρομές τουρισμού Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο
Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου», που υπάγεται στον Άξονα 2.1 "Θεματικού
Τουρισμού" για τα στρατηγικά έργα του Προγράμματος INTERREG V A GREECEITALY PROGRAMME- 2014-2020» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
Σωτηρία - Δέσποινα Κολόμβα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 21/2019
Σελίδα 1
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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. 1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, 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.12838/33/14-01-2019 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 / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία – Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης - - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
8. Κωσταριάς Δημήτρης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό 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), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών)
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Τέγας , Προϊστάμενος του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας.
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία – Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Δοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, και ο Χάιδας Αλέξανδρος, ΠΕ Διοικητικού
βαθμόύ Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 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 21/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 20Ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
του Δήμου Ερυμάνθου για το έργο «Διαδρομές τουρισμού - Εκσυγχρονισμός και
ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι του Δήμου
Ερυμάνθου», που υπάγεται στον Άξονα 2.1 "Θεματικού Τουρισμού" για τα
στρατηγικά έργα του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME2014-2020».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 10234/21/11-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, που αναφέρει επί λέξει:
«Σας αποστέλλουμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 της Πράξης με τίτλο
«Διαδρομές τουρισμού-Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων
κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου», όπως
προβούμε στην υπογραφή της και στην υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME- 2014-2020.
Η υπογραφή της Πρ/κής Σύμβασης κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι ο Κύριος
του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση
Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου
2014-2020, τις οποίες διαθέτει ο Φορέας Υλοποίησης /Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση
κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Κατόπιν αυτών εισηγούμεθα:
1) Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου που εδρεύει στη Χαλανδρίτσα,
για την πράξη: «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι του Δήμου
Ερυμάνθου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σώμα της σύμβασης.
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Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 21/2019
Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6Σ5Υ7Λ6-Κ5Γ
2) Να ορισθούν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης του έργου.
3) Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Περιφερειάρχης
για την υπογραφή της
Προγραμματικής σύμβασης και οποιαδήποτε τροποποίηση της.
Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης έχει εγκριθεί με την
134/2018 (ΑΔΑ ΨΙ7ΒΩΡΕ-ΕΓ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ερυμάνθου, που κρίθηκε νόμιμη με την ΑΠ 267745/21.12.2018 (ΑΔΑ 6Ο2ΒΟΡ1ΦΝΧ1) απόφαση του Συντονιστή της Απ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ε & Ιονίου».

Εισηγούμεθα
1) Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου που εδρεύει στη Χαλανδρίτσα,
για την πράξη: «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι του Δήμου
Ερυμάνθου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σώμα της σύμβασης.
2) Τον ορισμό μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω Σύμβασης.
3) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή
της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και οποιασδήποτε τροποποίησής της.
Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου για το έργο «Διαδρομές τουρισμού Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο
Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου», που υπάγεται στον Άξονα 2.1 "Θεματικού
Τουρισμού" για τα στρατηγικά έργα του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME- 2014-2020», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Σχέδιο της
Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν
λόγω Σύμβασης, ως τακτικό μέλος τον κ. Μπούνια Χρήστο Βοηθό Περιφερειάρχη
σε θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων με αναπληρωτή του, τον κ. Καπράλο
Σπύρο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αχαΐας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφειάρχη Δυτικής Ελλάδος για την υπογραφή της
Προγραμματικής σύμβασης και για οποιαδήποτε τροποποίηση της.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 21/2019
Σελίδα 5

Σελ. 1 από 15

ΑΔΑ: 6Σ5Υ7Λ6-Κ5Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και του
του Δήμου Ερυμάνθου1
Για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg
Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020 της Πράξης με τίτλο2 «Διαδρομές τουρισμούΕκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων
(Εκθετήριο Μουσειακού τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» και
την υλοποίηση αυτής εφόσον ενταχθεί.
Στην Πάτρα, σήμερα την .../.../2019, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του Δήμου Ερυμάνθου, που εδρεύει στην Χαλανδρίτσα, Επαρχιακή οδός
Πάτρας – Καλαβρύτων, ΤΚ 250 08, Νομός Αχαΐας – Δυτική Ελλάδα, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ερυμάνθου κ. Αθανάσιο Καρπή ο
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
και
2. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, όπως
εκπροσωπείται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένοo εκπρόσωπο, Απόστολο
Κατσιφάρα και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα
τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α/706-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014 - 2020» (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014) και ειδικότερα το
άρθρο 50 αυτού περί «Διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας
των δικαιούχων»
1

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 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.
2
Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα
(φορέα υλοποίησης - δικαιούχο) την υλοποίηση αντ' αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση
δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
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3. Την αρ. ……………προκήρυξη 1st TARGETED CALL FOR
STRATEGIC
PROJECT PROPOSAL Cooperation Programme Interreg V/A GreeceItaly (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional
Development Fund (ERDF), «1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πρόγραμμα
Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020,
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)» η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντομίας «1η Στρατηγική Πρόσκληση»
4. Την με αριθμ. ... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ερυμάνθου περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
5. Την με αριθμ ............ /2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
6. Το Ν. 3852/2010, παράγραφος 1α του άρθρου 100 (Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 9 1α του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012, σύμφωνα με τον οποίο οι
Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με
φορείς του Δημοσίου ή μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου
τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή
από κοινού, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
κάθε είδους.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στην ανωτέρω 1η Στρατηγική Πρόσκληση, δικαιούχοι εταίροι ορίζονται
αποκλειστικά οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, και
Πούλιας (Ιταλίας ).
Στα πλαίσια της πρόσκλησης αυτής, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) έχει
προτείνει να εντάξει το έργο «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και
ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού
τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» σε συνεργασία με το Δήμο
Ερυμάνθου, ο οποίος αν και είναι κύριος των οικοπέδων και των κτηρίων που
αφορά η δράση δεν μπορεί να είναι δικαιούχος.
Δεδομένου ότι
Ο Κύριος του Έργου δεν μπορεί να είναι δικαιούχος των δράσεων στο πλαίσιο
της 1η Στρατηγικής Πρόσκλησης, ενώ η ΠΔΕ είναι επιλέξιμη να συμμετέχει,
οι δύο οργανισμοί συνυπογράφουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με
την οποία προγραμματίζεται και θα υλοποιηθεί το έργο «Διαδρομές
τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων
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κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»,
η
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός-ανάπλαση δύο υφιστάμενων
διατηρητέων κτιρίων στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου.
Το πρώτο είναι το διατηρητέο ακίνητο «Μουσείο Πολιτικής Ιστορίας Γεώργιος Παπανδρέου» το οποίο είναι ένα ισόγειο πετρόκτιστο κτίριο με
τμήμα -λόγω υψομετρικής διαφοράς -που είναι στη μία πλευρά ισόγειο και
στην άλλη υπόγειο (χαρακτηρισμός ως διατηρητέο με το ΦΕΚ 468 Β/21-061994) με λαξευτούς γωνιόλιθους μικρό γείσο και πολυκλινή κεραμοσκεπή
στέγη. Το κτήριο χρησιμοποιούταν σαν διδακτήριο και είναι ένα από τα 3.500
που κτίστηκαν το 1931.
Το δεύτερο ακίνητο είναι διώροφο διατηρητέο πετρόκτιστο κτίριο
(χαρακτηρισμός ως διατηρητέο με το ΦΕΚ 186/ /24-2-1994) με λαξευτούς
γωνιόλιθους μικρό γείσο και τετράριχτη κεραμοσκεπή στέγη . Έχει κτισθεί
τον προηγούμενο αιώνα και αποτελεί τυπικό δείγμα παραδοσιακής τοπικής
αρχιτεκτονικής σε ορεινό οικισμό. Το κτίριο ήταν ιδιοκτησία του Παπανδρέου
Σταυρόπουλου, πατέρα του Γεωργίου Παπανδρέου και έτσι η πατρική
κατοικία, του επί χρόνια Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ήταν το σημείο
αναφοράς κατά τις εκάστοτε επισκέψεις του Γεωργίου Παπανδρέου.
Αποτελούσε όνειρο του «Γέρου της Δημοκρατίας» να μεταβιβαστεί στην
πρώην κοινότητα Καλεντζίου, για αυτό το λόγω και πραγματοποιήθηκε η
αγορά του από τον Δήμο Ερυμάνθου.
Οι προβλεπόμενες εργασίες και δράσεις στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης
διακρίνονται, αφενός σε αυτές που έχουν ως αντικείμενο τις απαραίτητες
κατασκευές βελτιώσεις και προμήθειες, προκειμένου να αναβαθμισθούν
λειτουργικά και αισθητικά τα υφιστάμενα κτήρια και να στεγαστούν τα εξής:
a) το Μουσείου λαϊκής τέχνης,
b) το Μουσείου με παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία,
c) η ιστορική βιβλιοθήκη,
d) το εκθετήριο τοπικών προϊόντων (λάδι, κρασί, ελιές, τοπικά
γλυκίσματα κ.λ.π.)
e) το Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας, με ψηφιακές εφαρμογές και
το «Μουσείου Γ. Παπανδρέου» σε κεντρικό σημείο του χωριού και τη
σύνδεση αυτών με την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων, για την
ανάπτυξη Αγροτουρισμού και την ανάδειξη μιας αναπτυσσόμενης
τουριστικά περιοχής, η οποία μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό
για Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
Αφετέρου προβλέπονται δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την
ανάδειξη του έργου. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν την παραγωγή και διανομή
ενημερωτικού υλικού, και η διοργάνωση ημερίδων και πολιτιστικών και
αγροτουριστικών εκθέσεων.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
Ενίσχυση

των

φερουσών

τοιχοποιιών,

επισκευές

–

τμηματικές

ανακατασκευές επιχρισμάτων, αρμολόγημα των εξωτερικών πέτρινων
τοίχων, εργασίες επισκευής και συντήρησης ή αλλαγής κουφωμάτων –
δαπέδων

–

οροφών,

αντικατάσταση

στέγης,

ηλεκτρομηχανολογικές

εγκαταστάσεις (δίκτυα, WIFI, internet, συναγερμός κ.λ.π.), εργασίες
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βελτίωσης ή αντικατάστασης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης,
αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, υγρομονώσεις , θερμομονώσεις,
τοποθέτηση κλιματιστικών, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και
γενικά όλες οι απαραίτητες επεμβάσεις προκειμένου τα κτίρια να καταστούν
λειτουργικά και σύγχρονα.
Επιπρόσθετα προβλέπονται η Διαφήμιση-Προβολή στα ΜΜΕ, η συνεργασία
με επιμελητήριο και εμπορικούς συλλόγους, η επικοινωνία-συνεργασία με
τουριστικούς πράκτορες, διανομή ενημερωτικών –διαφημιστικών φυλλαδίων
τουριστικών εντύπων για την ανάδειξη των ιστορικών αρχαιολογικών,
θρησκευτικών, φυσικών κ.α. μνημείων της περιοχής, της πολιτικής ιστορίας
και των τοπικών προϊόντων.
Με τον εκσυχρονισμό–ανάπλαση των παραπάνω διατηρητέων κτιρίων και τις
υπόλοιπες προβλεπόμενες δράσεις, ο Δήμος επιτυγχάνει τα εξής:
Την ανάδειξη σύγχρονων ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής
και συγκέντρωση και ανάδειξη ιστορικών κειμηλίων και εγγράφων με
πρόσβαση στους πολίτες , τους επισκέπτες και τους επιστήμονες/ιστορικούς
μελετητές.
Την ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού τοπίου, που
αναπτύσσεται στην περιοχή και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
του συνολικού χώρου του οικισμού με τη διαφύλαξη, προστασία και
διατήρηση του χαρακτήρα των κτιρίων για ιστορικούς λόγους.
Την αύξηση των επισκεπτών, την ανάπτυξη Αγροτουρισμού και την ανάδειξη
μιας αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής, η οποία μπορεί να αποτελέσει
ιδανικό προορισμό για Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, σε συνδυασμό με
την ολοκλήρωση της κατασκευής του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου,
γεγονός που δημιουργεί σοβαρές προοπτικές περαιτέρω τουριστικής
ανάπτυξης του Δήμου Ερυμάνθου με την δημιουργία τεχνητής λίμνης, και την
αναβάθμιση του φυσικού τοπίου.
Δεδομένου ότι:
ο Κύριος του Έργου αφενός δεν έχει την απαιτούμενη στελέχωση σε
προσωπικό, αφετέρου το γεγονός ότι η εκτέλεση της συγκεκριμένης
πράξης απαιτεί τεχνική εξειδίκευση,
ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία
στελέχωση με εμεπιρία στην εκτέλεση παρόμοιων πράξεων κλπ) για
την υλοποίηση της εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υποβολή
πρότασης της Πράξης «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού τύπου) στο
Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 με την σύνταξη του απαιτύμενου τεχνικού δελτίου κ.α.
καθώς και η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)3:
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη
μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη και υποβολή του σχετικού φακέλου του έργου στην δικτυακή
πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.I.S4 που περιλαμβάνει την
λεπτομερή περιγραφή του έργου και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα,
(application form) καθώς και όλα τα άλλα διοικητικά έγγραφα και
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο κείμενο της 1η Στρατηγικής
Πρόσκλησης στο εδάφιο 7 (How to apply – deadline).
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με

τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες
συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες
τιμολογούνται σε αυτόν.
7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
8. Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του

προϋπολογισμού του Έργου.
9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του
10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με

πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών
έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του,
ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών
έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο
3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου

4

The Monitoring Information System (M.I.S.) is an information and management system for projects co financed
under the National Strategic Reference Framework (NSRF) and the Community Support Framework (CSF).
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αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.
Να θέσει άμεσα και μέχρι τη λήξη της χρονικής περιόδου για την
υποβολή της πρότασης στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης
προσωπικό του, το οποίο θα υποστηρίξει την υποβολή αυτής.
Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και
μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την
κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε
βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον
Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία
πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του
είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν
σε τρίτο φορέα.
Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του
κοινού και την προβολή του Έργου.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η
αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις
οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
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Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξηΑΔΑ:
του Τεχνικού
Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων
Υποέργων.
Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης
ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.
4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014
- 2020.
Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου5) τη
χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε
συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη
κατανομή των πιστώσεων.
Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου,
σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός
δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και
αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου
αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα
συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για
την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 6.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου,
μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με
στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου7.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00 Ευρώ

5
6
7

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα).
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων
και
απροβλέπτων, στο πλαίσιο της 1η Στρατηγικής Πρόσκλησης. Το ποσό αυτό
μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα
χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση
από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. H διάρκεια
υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται
όργανο
παρακολούθησης
με
την
επωνυμία
«Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης», με έδρα την Ι.Π Μεσολογγίου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του
και
ένα (1) μέλος από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της
πράξης στο Πρόγραμμα, οι συμβαλλόμενοι φορείς και η Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ορίζουν τα μέλη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης .
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 ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου
και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου
παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
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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 της ημερήσιας διάταξης, ενώ
ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.
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 «Τεχνική 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 Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από
αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη
του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 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.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου
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.
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή

Σελ. 10 από 15

ΑΔΑ: 6Σ5Υ7Λ6-Κ5Γ
εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη
λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Πατρών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ8
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης
και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό
ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου . Αν υπάρξει
υποκατάσταση , τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες
και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης
και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 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
8

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά
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.
11.3 Εμπιστευτικότητα.
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει 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 του κατά την υλοποίηση του
Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα
ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική
σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και
το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος
υποβολής της πρότασης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1.
Τίτλος Πράξης: «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και
ανάπλαση

υφιστάμενων

διατηρητέων

κτιρίων

(Εκθετήριο

Μουσειακού τύπου) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»
1.1 Τίτλος υποέργου: «

5.

»

2.

Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Δήμος Ερυμάνθου

3.

Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

4.

Φορέας λειτουργίας: Δήμος Ερυμάνθου

Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Αυτό που περιγράφεται λεπτομερώς στο
Προοίμιο της παρούσης.
Οι κυριότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι:
Καθαιρέσεις.
Κατασκευή τοιχοδομών και θερμοπρόσοψης
Κατασκευή κουφωμάτων ( εσωτερικών και εξωτερικών).
Κατασκευή στέγης.
Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί (όπου χρειάζεται).
Επιστρώσεις.
Η-Μ εγκαταστάσεις.
6.
7.
α/
α
1.

Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Οικισμός Καλεντζίου του Δήμου
Ερυμάνθου.
Προϋπολογισμός: 850.000,00 €
Τίτλος
Διαδρομές
τουρισμούΑνάπλαση
επισκευή
Διατηρητέων
κτιρίων
(Μουσείο).

Περιγραφή

Προϋπολογισ
μός

Οι εργασίες που θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν ενδεικτικά στα πιο
750.000,00€
παραπάνω διατηρητέα κτίρια ώστε να
μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια ως
αναβαθμισμένα – σύγχρονα κτίρια είναι :
η ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών ,
επισκευές – τμηματικές
ανακατασκευές
επιχρισμάτων, αρμολόγημα των εξωτερικών
πέτρινων τοίχων, εργασίες επισκευής και
συντήρησης ή αλλαγής κουφωμάτων –
δαπέδων – οροφών, αντικατάσταση στέγης,
ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις
(δίκτυα, WIFI, internet, συναγερμός κ.λ.π.),
εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και
αντικατάσταση των ειδών υγιεινής μετά
των πλακιδίων στα w.c., υγρομονώσεις,
θερμομονώσεις, τοποθέτηση κλιματιστικών,
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εργασίες
διαμόρφωσης
περιβάλλοντος
χώρου και γενικά όλες οι απαραίτητες
επεμβάσεις προκειμένου τα κτίρια να
καταστούν λειτουργικά και σύγχρονα.
Προμήθεια
Ο εξοπλισμός που χρειάζεται για την
Εξοπλισμού .
λειτουργία των χώρων: καρέκλες συνέδρων,
70.000,00€
γραφεία με τις αντίστοιχες καρέκλες τους,
προβολέας διαφανειών (projectors) με
φορητό Η/Υ, ηλεκτρονικό περίπτερο
πληροφορικής – αφής με ενσωματωμένο
λογισμικό (info kiosk), τηλεφωνικό κέντρο,
συσκευή φαξ, ντουλάπες, ερμάρια, λυόμενα
ράφια, Η/Υ, εκτυπωτές-scan, προθήκες για
τα εκθέματα κ.λ.π.
Επικοινωνία &
Διαφήμιση-Προβολή στα ΜΜΕ, συνεργασία
Διάδοση /
με επιμελητήριο και εμπορικούς συλλόγους,
30.000,00€
Δημοσιότητα και
επικοινωνία-συνεργασία με τουριστικούς
ευαισθητοποίηση. πράκτορες, διανομή ενημερωτικών
–
διαφημιστικών φυλλαδίων
τουριστικών
εντύπων για την ανάδειξη των ιστορικών
αρχαιολογικών , θρησκευτικών , φυσικών
κ.α. μνημείων της περιοχής, της πολιτικής
ιστορίας και των τοπικών προϊόντων.
8. Διάρκεια υλοποίησης: Η συνολική διάρκεια του έργου προβλέπεται
να είναι 36 μήνες

α/α
1.

Τίτλος Υποέργου
Διαδρομές τουρισμού- Ανάπλαση επισκευή
Διατηρητέων κτιρίων (Εκθετήριο Μουσειακού

Διάρκεια
24 μήνες

τύπου).
2
3

Προμήθεια Εξοπλισμού .
Επικοινωνία & Διάδοση / Δημοσιότητα και

6 μήνες
Καθ’ολη τη διάρκεια

ευαισθητοποίηση.

του έργου
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Έγγραφο / απόφαση

Φορέας
έγκρισης
αδειοδότησης

ήΑριθμός πρωτ./
ημερομηνία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος
έργου

τουφορέας
υλοποίησης

