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ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ. 253895/1284
ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28,
Πάτρα, 26441
Για έλεγχο νομιμότητας
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Αναπτυξιακή Εταιρεία
28ης Οκτωβρίου 54, 27100, Πύργος
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής
Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 154/2012 Απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.:
Η υπ’ αριθμ. 752 εισήγηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 154/2012 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε
Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και του υποέργου 4: με τίτλο
«Ενίσχυση της δημοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών
της Δυτικής
Ελλάδος» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 16/2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 3η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με τις υπ’ αριθ. 182/27-7-2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012)
και συγκροτήθηκε με την 183/27-7-2011 αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου,
ύστερα από την υπ αριθμ. οικ. 278969/1429, 27-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου
της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος /Αντιπρόεδρος
3. Χριστογιάννης Γεώργιος – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
4. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Σκαρτσιάρης Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
9. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
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10. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 154/2012
ο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2 θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές
Εκθέσεις»
και του υποέργου 4: με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των
τουριστικών υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος» του προγράμματος «Τουριστικής
Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο ii της απόφασης 91/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ.
191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ 2513/τ. Β΄/7-11-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις Β1.ε και Β1.στ.

Βάση της γραπτής εισήγησης του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε. κ.
Πλατανιά Παναγιώτη:
Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
της

Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφορά το πρόγραμμα

«Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας άξονας Προτεραιότητας 07:
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, και συγκεκριμένα:
α. την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές
Τουριστικές Εκθέσεις», του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»,

προϋπολογισμού

244.032,00€,

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.,

το

οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υποέργο 3 έχει
σαν κύριο αντικείμενο τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς και εθνικές
τουριστικές εκθέσεις, που αποτελούν παραδοσιακό εργαλείο προβολής του τουριστικού
προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

Οι χώρες όπου θα προβληθεί η Δυτική Ελλάδα ως

τουριστικός προορισμός έχουν επιλεχθεί κατόπιν μιας σειράς διαβουλεύσεων με τους
τοπικούς παράγοντες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού με βάση
τα στοιχεία που έχουν αντληθεί αναφορικά με την ήδη υπάρχουσα επισκεψιμότητα τουριστών
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όσο και με την δυνατότητα προσέγγισης αναδυόμενων αγορών. Στόχος του συγκεκριμένου
υποέργου είναι η επαναλαμβανόμενη προβολή του τουριστικού προϊόντος της ΠΔΕ στις
αγορές-στόχους, η ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών μεταξύ των επαγγελματιών του
τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και των δυνητικά ενδιαφερόμενων φορέων
από τις αγορές- στόχους και η υιοθέτηση και υποστήριξη της εθνικής τουριστικής στρατηγικής.
β. Την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος», του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού 259.284,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υποέργο 4 έχει
σαν στόχο στα πλαίσια του επικοινωνιακού σχεδιασμού, την προώθηση του τουριστικού
προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις χώρες στόχους προσέλκυσης τουριστικού
κοινού (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία). Για το λόγο αυτό θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης και επικοινωνίας (media plan). Βασική επιδίωξη
του media plan είναι η δημιουργία θετικής τάσης για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, καθώς
και η δημιουργία, υποστήριξη και ενίσχυση του τουριστικού brand name της περιοχής,
κτίζοντας σταδιακά μία ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα, με εμφανή διαφοροποίηση παροχής
τουριστικού προϊόντος σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
Η βασική στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι η προβολή του διαφοροποιημένου τουριστικού
προϊόντος που προωθεί η ΠΔΕ, μέσω των διαφορετικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
που υποστηρίζει η περιοχή και η στόχευση σε συγκεκριμένους καταναλωτικούς στόχους ανά
περίπτωση. Το πρόγραμμα προώθησης και επικοινωνίας το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη την
διάρκεια του έργου, θα περιλαμβάνει στοχευόμενες δράσεις και ενέργειες με διττό σκοπό:


Την προσέλκυση και την δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών και ευκαιριών
επένδυσης, δηλαδή σε Β2Β επίπεδο,



Την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών και την δημιουργία «θετικού θορύβου»
και θετικής τάσης, αναφορικά με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, δηλαδή σε Β2C επίπεδο.

Στο σχέδιο της Π.Σ. καθορίζεται με σαφή τρόπο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και το
ειδικότερο περιεχόμενο της κάθε ενέργειας των δύο (2) υποέργων που αναλαμβάνουν να
εκτελέσουν οι συμβαλλόμενοι φορείς .
Συγκεκριμένα προτείνεται:
α. για το υποέργο 3
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται να αναλάβει τα εξής:


Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης για όλες τις δράσεις

που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας

Σύμβασης.


Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο
για την διαχείριση του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής
Ελλάδος».
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Να χρηματοδοτήσει τον δεύτερο συμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας σύμβασης.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως δεύτερος συμβαλλόμενος να
αναλάβει τα έξης:
1.

Να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις όπως παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίο:
Την οργάνωση για την συμμετοχή της Π.Δ.Ε στις παρακάτω εκθέσεις


Δράση 3.1: Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γερμανία



Δράση 3.2: Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γαλλία



Δράση 3.3: Συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Ρωσία



Δράση 3.4: Συμμετοχή σε τέσσερις (4) εκθέσεις στην Ιταλία



Δράση 3.5: Συμμετοχή σε δύο (2) εκθέσεις στην Αγγλία



Δράση 3.6: Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στην Ελλάδα

2. Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του έργου προκειμένου να τηρηθούν
όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία και τον οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.
3. Την ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόοδο του έργου σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

β. για το υποέργο 4
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται να αναλάβει τα εξής:


Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης για όλες τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας
Σύμβασης.



Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο
για την διαχείριση του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής
Ελλάδος».



Να χρηματοδοτήσει τον δεύτερο συμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας σύμβασης.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως δεύτερος συμβαλλόμενος να
αναλάβει τα έξης:
1.

Να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις όπως παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίο:


4.1.1: 70 καταχωρήσεις (5 το τρίμηνο, 1 σε κάθε χώρα στόχο)



4.2.1: 3 επισκέψεις επαγγελματιών από Γαλλία



4.2.2: 3 επισκέψεις επαγγελματιών από Ρωσία



4.2.3: 3 επισκέψεις επαγγελματιών από Ιταλία



4.2.4: 3 επισκέψεις επαγγελματιών από Γερμανία
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4.3.1: 30 banners σε sites του εσωτερικού και του εξωτερικού



4.4.1: Παραγωγή ενός Video 10 λεπτών και ενός σύντομου 30
δευτερόλεπτων

2. Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του έργου προκειμένου να τηρηθούν
όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία και τον οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.
3. Την ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόοδο του έργου σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Δεδομένου ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει υλοποιήσει
αντίστοιχα προγράμματα Τουριστικής Προβολής της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ηλείας από το 2000 μέχρι το 2010, και διαθέτει σημαντική εμπειρία

προτείνουμε την σύναψη Π.Σ. μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη και την
απόφαση Θέμα ……../2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (20η συνεδρίαση/30-11-2012), με την οποία εγκρίθηκε το
περιεχόμενο της Π.Σ. και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την
υπογραφή της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε :
α) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
β) την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας για την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και
γ) τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 5 της Π.Σ.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς
και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και του υποέργου 4: με τίτλο «Ενίσχυση
της δημοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος» του
προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»,
άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής
Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Πάτρα σήμερα, ......................................ημέρα ….. ……………, και στο επί
της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες - συμβαλλόμενοι:
1. H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, Πατρών –Αθηνών
32

με

ΑΦΜ

997824337

Αντιπεριφερειάρχη

Α΄

Ανάπτυξης

Δ.Ο.Υ.
και

Πατρών

Αγροτικής

και

εκπροσωπείται

Οικονομίας

κ.

τον

Γεώργιο

Αγγελόπουλο,
2. H Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας A.E. OTA , που
εδρεύει στην Πάτρα, Δημητρίου Υψηλάντου 8, με Α.Φ.Μ. 094322916 & Δ.Ο.Υ.
Γ΄ Πατρών – Β΄Γ΄ Πατρών – Κ. Αχαΐας και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Πλατανιά,
Αφού έλαβαν υπόψη :
1. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ Α'
225/27-12-10).
2. Τον

Νόμο

3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)
και κυρίως το άρθρο 100 Προγραμματικές Συμβάσεις.
3. Τον Νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και
συγκεκριμένα το άρθρο 8 -Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών παράγραφος
9, με την όποια τροποποιείται η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για
τις Προγραμματικές Συμβάσεις.
4. Την οδηγία (ΕΚ) 18/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οι τροποποιήσεις αυτής.
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 1728/26-4-2012 απόφαση έγκρισης του προγράμματος
«Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» της ΕΔΑ ΠΔΕ
7. Την υπ’ αριθμ. ……............................, απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για
σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
8. Την υπ’ αριθμ. 20.1/2012

(20η συνεδρίαση/30-11-2012) απόφαση

του

Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής
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Ελλάδας για υπογραφή συμβάσεων με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα
πλαίσια του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
9. Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ – Ταμείου Συνοχής.
10. Τον κανονισμό ανάθεσης Μελετών – Υπηρεσιών - Έργων & Προμηθειών της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Το Προεδρικό διάταγμα 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
(ΦΕΚ 64/16-3-2007).
12. Το Προεδρικό διάταγμα 118/07 (Α΄150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.).
13. Το Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων.
14. Το Νόμο 3316/2005 - ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις».
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το υποέργο 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές
Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» έχει σαν κύριο αντικείμενο τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε διεθνείς και εθνικές τουριστικές εκθέσεις, που αποτελούν παραδοσιακό
εργαλείο προβολής του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Οι χώρες
όπου θα προβληθεί η Δυτική Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός έχουν επιλεχθεί
κατόπιν μιας σειράς διαβουλεύσεων με τους τοπικούς παράγοντες και φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού με βάση τα στοιχεία που έχουν
αντληθεί αναφορικά με την ήδη υπάρχουσα επισκεψιμότητα τουριστών όσο και με
την δυνατότητα προσέγγισης αναδυόμενων αγορών.

Για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και
Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις»

του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, θα
πρέπει α) να συμμετέχει η Π.Δ.Ε σε διεθνείς και εθνικές τουριστικές εκθέσεις
προκειμένου να επιτευχθεί η επαναλαμβανόμενη προβολή του τουριστικού
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προϊόντος της ΠΔΕ στις αγορές-στόχους, β) να αναπτυχθούν επαφές και
συνεργασίες μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή και των δυνητικά ενδιαφερόμενων φορέων από τις αγορές- στόχους
και γ) να υιοθετηθεί και υποστηριχθεί η εθνική τουριστική στρατηγική.

Το υποέργο 4 με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών

της

Δυτικής

Ελλάδος»

του

προγράμματος

«Τουριστικής

Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έχει σαν στόχο στα πλαίσια του
επικοινωνιακού σχεδιασμού, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις χώρες στόχους προσέλκυσης τουριστικού
κοινού (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία). Για το λόγο αυτό θα σχεδιαστεί και θα
υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης και επικοινωνίας (media
plan). Βασική επιδίωξη του media plan είναι η δημιουργία θετικής τάσης για το
τουριστικό προϊόν της περιοχής, καθώς και η δημιουργία, υποστήριξη και ενίσχυση
του τουριστικού brand name της περιοχής, κτίζοντας σταδιακά μία ξεχωριστή
τουριστική ταυτότητα, με εμφανή διαφοροποίηση παροχής τουριστικού προϊόντος
σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Η βασική στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι η προβολή του διαφοροποιημένου
τουριστικού προϊόντος που προωθεί η ΠΔΕ, μέσω των διαφορετικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού που υποστηρίζει η περιοχή και η στόχευση σε
συγκεκριμένους

καταναλωτικούς

στόχους

ανά

περίπτωση.

Το

πρόγραμμα

προώθησης και επικοινωνίας το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του
έργου, θα περιλαμβάνει στοχευόμενες δράσεις και ενέργειες με διττό σκοπό:


Την προσέλκυση και την δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών και
ευκαιριών επένδυσης, δηλαδή σε Β2Β επίπεδο,



Την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών και την δημιουργία «θετικού
θορύβου» και θετικής τάσης, αναφορικά με το τουριστικό προϊόν της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή σε Β2C επίπεδο.

Για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των
τουριστικών

υπηρεσιών

της

Δυτικής

Ελλάδος»

του

προγράμματος

«Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και σύμφωνα με το
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, θα πραγματοποιηθούν 70 καταχωρήσεις (5 το
τρίμηνο, 1 σε κάθε χώρα στόχο), 3 επισκέψεις επαγγελματιών από Γαλλία, 3
επισκέψεις επαγγελματιών από Ρωσία, 3 επισκέψεις επαγγελματιών από Ιταλία, 3
επισκέψεις επαγγελματιών από Γερμανία, 30 banners σε sites του εσωτερικού και
του εξωτερικού, Παραγωγή ενός Video 10 λεπτών και ενός σύντομου 30
δευτερόλεπτων.
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Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν ώστε
να επιτευχθεί το παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο που
σχετίζεται με την εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρονται στο εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος «Τουριστικής

Προβολής Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας»
Περιεχόμενα Σύμβασης
Η Σύμβαση αυτή περιέχει :
1.

Αντικείμενο της Σύμβασης.

2.

Πόροι – Χρηματοδότηση – Οικονομική διαχείριση του Έργου.

3.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης.

4.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

5.

Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης.

6.

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

7.

Ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους
της σύμβασης.

8.

Επίλυση διαφορών.

9.

Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση του
υποέργου 3: με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις»
και του υποέργου 4: με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των τουριστικών
υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος»

του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» το οποίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό
Δελτίο οφείλει να υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας,

αναθέτει

στον

δεύτερο

των

συμβαλλομένων, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
αυτή αναλαμβάνει:
α) την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και
Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και συγκεκριμένα τις παρακάτω δράσεις:
Την οργάνωση για την συμμετοχή της Π.Δ.Ε στις παρακάτω εκθέσεις
 Δράση 3.1: Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γερμανία
 Δράση 3.2: Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στη Γαλλία
 Δράση 3.3: Συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις στη Ρωσία
 Δράση 3.4: Συμμετοχή σε τέσσερις (4) εκθέσεις στην Ιταλία
 Δράση 3.5: Συμμετοχή σε δύο (2) εκθέσεις στην Αγγλία
 Δράση 3.6: Συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις στην Ελλάδα
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Στα πλαίσια της ευρύτερης τάσης για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής,
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ενισχύσει την παρουσία της στις τουριστικές
εκθέσεις μέσω της δημιουργίας ψηφιακού περιπτέρου που θα καταστήσει την
εικόνα της πιο ελκυστική και λειτουργική στον δυνητικό επισκέπτη. Με την χρήση
διαδραστικών

οθονών

θα

παρέχεται

η

δυνατότητα

στους

επισκέπτες

να

περιηγούνται ψηφιακά στα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής και να αντλούν τις
τουριστικές πληροφορίες που επιθυμούν. Επιπρόσθετα, η ΠΔΕ θα δύναται να
συμμετέχει σε παράλληλες εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται στα πλαίσια της
κάθε έκθεσης (π.χ. παρουσιάσεις, ημερίδες κ.α.)
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του υποέργου, θα τηρείται αρχείο με τα στοιχεία
επισκεψιμότητας ανά χώρα ώστε να είναι μετρήσιμος ο αντίκτυπος της κάθε
έκθεσης

για

την

εξαγωγή

χρησίμων

συμπερασμάτων

αναφορικά

με

την

αποτελεσματικότητα της εκάστοτε έκθεσης.
και
β) την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των
τουριστικών

υπηρεσιών

της

Δυτικής

Ελλάδος»

και

συγκεκριμένα

τις

παρακάτω δράσεις:
Δράση 4.1: Καταχωρήσεις για προώθηση του τουρισμού στη Δυτική
Ελλάδα σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα
Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει στοχευόμενες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε
επιλεγμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι
καταχωρήσεις

θα

πραγματοποιηθούν

σε

μέσα

σχετικά

με

την

τουριστική

βιομηχανία γενικότερα, αλλά και σε μέσα τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, διαφοροποιώντας το μήνυμα ανά περίπτωση.
Επίσης θα ακολουθηθεί η στρατηγική της δημοσίευσης καταχωρήσεων σε έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία απευθύνονται τόσο σε καταναλωτικό κοινόπιθανούς τουρίστες, αλλά και σε κλαδικά επαγγελματικά έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα,

με

περιεχόμενο

επαγγελματικό,

με

στόχο

πιθανές

επαγγελματικές

συνεργασίες και δραστηριοποιήσεις.
Η παραγωγή και δημοσίευση δελτίων τύπου αποτελεί μία σύγχρονη ενέργεια
δημοσίων σχέσεων και έμμεσης προώθησης και προβολής. Η αποτελεσματικότητα
της επιρροής των δελτίων τύπου εξαρτάται από το κύρος και την διεισδυτικότητα
του μέσου από το οποίο διαχέεται το μήνυμα στο κοινό που θα έχει επιλεγεί ως
αποδέκτης. Τα δελτία τύπου θα πρέπει σε μηνιαία βάση να αποστέλλονται σε μέσα
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ενημερώνοντας για πιθανές ενέργειες, δράσεις
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και

γεγονότα, αλλά και

υπενθυμίζοντας την

παρουσία μιας οργανωμένης

προσπάθειας προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, εγκαθιστώντας μία συνεργασία με μέσα τα οποία διαθέτουν
επιρροή στην διαμόρφωση της κοινής άποψης και γνώμης.
Τα μέσα στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι καταχωρήσεις, θα επιλεγούν ανάλογα
με το είδος τους αλλά και την ευρύτητα της απήχησης που διαθέτουν στο κοινό
στόχευσης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση οι καταχωρήσεις και τα δελτία τύπου θα διαφοροποιούνται σε
ύφος και γλώσσα ανάλογα με το μέσο και τη χώρα που απευθύνονται αλλά και τη
στόχευση σε κοινό και επαγγελματίες, που θα εξυπηρετούν τους στόχους του
έργου.
Σε τριμηνιαία βάση θα πραγματοποιούνται δημοσιεύσεις σε κάθε χώρα-στόχο, τόσο
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για το ευρύ κοινό όσο και σε μέσα που
απευθύνεται σε επαγγελματίες.
Δράση 4.2: Ταξίδια εξοικείωσης (familiarization trips) επαγγελματιών,
δημοσιογράφων και opinion makers
Τα ταξίδια εξοικείωσης αποτελούν μία ενέργεια προβολής και δημοσίων σχέσεων,
όπου μέσα από την οργανωμένη πρόσκληση επαγγελματιών (tour operators),
δημοσιογράφων και οpinion makers θα έχουν ως στόχο:


την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών
του κλάδου της βιομηχανίας του τουρισμού (Β2Β)
Οι προσκλήσεις επαγγελματιών του χώρου της βιομηχανίας τουρισμού, θα
ενισχύσει το lobbying μεταξύ των τοπικών παικτών της τουριστικής αγοράς
με

αντίστοιχους

του

εξωτερικού

και

θα

δώσει

την

ευκαιρία

για

επαγγελματικές συνεργασίες και ευκαιρίες, αλλά και ανταλλαγή καλών
πρακτικών. Με αυτή την ενέργεια θα ενισχυθεί η τουριστική ταυτότητα της
περιοχής,

θα

προσελκυσθεί

τουριστικό

κοινό

και

θα

αναβαθμιστεί

γενικότερα το τουριστικό προϊόν της. Οι επαγγελματίες που θα επιλεγούν
θα πρέπει να προέρχονται από τομείς της τουριστικής βιομηχανίας που θα
εξυπηρετούν

τους

σκοπούς

και

στόχους

του

προγράμματος.

Οι

προσκεκλημένοι θα βιώσουν την εμπειρία του τουριστικού προϊόντος που
προσφέρει η περιοχή και μέσα από στοχευμένες και καλά οργανωμένες
ενέργειες (ημερίδες, παρουσιάσεις συναντήσεις ,επισκέψεις συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης) θα δοθεί η ευκαιρία της ανάπτυξης επαγγελματικών
συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η επιλογή των επαγγελματιών
θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την απήχηση και την θέση τους στην
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τουριστική βιομηχανία, τη συνάφειά τους με τους σκοπούς του έργου και το
είδος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.


την δημιουργία «θετικού θορύβου» και την προώθηση και ανάπτυξη της
τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας με κύριο αποδέκτη το ευρύ
κοινό (B2C).
Οι προσκλήσεις επαγγελματιών από ΜΜΕ και opinion makers, είναι
ουσιώδους σημασίας για την διάχυση και προώθηση του προωθητικού
μηνύματος που επιθυμεί να εκπέμψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα
από το έργο. Οι επαγγελματίες των ΜΜΕ θα προσκληθούν με οργανωμένο
τρόπο ώστε να βιώσουν και την εμπειρία του τουριστικού προϊόντος που
προσφέρει

η

περιοχή

και

να

την

μεταφέρουν

στον

κοινό

τους

δημιουργώντας μία θετική τάση (positive trend) και ενισχύοντας την
τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Οι επαγγελματίες που θα προσκληθούν
θα προέρχονται από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, με ενδεδειγμένη
απήχηση στο κοινό των χωρών τους και δύναται να εξειδικεύονται και σε
συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, προωθώντας την ποικιλία και την
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που φιλοδοξεί να αναδείξει η
περιοχή.
Οι προσκλήσεις θα αφορούν ομάδες των 3 ατόμων (επιχειρηματίες,
εκπρόσωποι των ΜΜΕ ή opinion makers), ανά χώρα στόχο του έργου που
θα επισκέπτονται την Περιφέρεια για 3-4 ημέρες.
Δράση

4.3:

Δημιουργία

διαφημιστικών

banners

σε

επιλεγμένους

διαδικτυακούς ιστότοπους σχετικούς με την τουριστική βιομηχανία.
Με την ανάπτυξη του internet και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα γίνει η
δημιουργία banners σε ιστότοπους σχετικούς με την τουριστική βιομηχανία
κρίνεται απαραίτητη για την προβολή και την προώθηση του τουριστικού
προϊόντος στις χώρες στόχους του έργου. Τα banners θα δημιουργηθούν σε
εξειδικευμένα site της κάθε χώρας στόχου, με γενικό τουριστικό περιεχόμενο αλλά
και με πιο ειδικό, σχετικά με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τα banner θα
διαφοροποιούνται ανά χώρα και κοινό που στοχεύει το έργο.
Δράση: 4.4 Δημιουργία Προωθητικού Video
Ένα video προώθησης και ανάδειξης των τουριστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (διαφημιστικό μήνυμα) θα δημιουργηθεί, με δυνατότητα επιλογής
υποτίτλων σε 6 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά, γαλλικά και
ελληνικά). Το video θα έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτών και θα προβληθεί σε
σημεία

ενδιαφέροντος

(τουριστικές

εκθέσεις,

ακτοπλοϊκές

γραμμές,

σημεία

αναμονής τουριστών κλπ). Επιπλέον αυτού θα δημιουργηθεί και ένα σύντομο
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video

των

30

δευτερολέπτων

που

θα

χρησιμοποιηθεί

για

προβολή

σε

διαδικτυακούς τόπους (κανάλι στο YouTube, σελίδα στο facebook κλπ).
Άρθρο 2
Πόροι – Χρηματοδότηση – Οικονομική Διαχείριση

2.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός α) του υποέργου 3 «Συμμετοχή σε Διεθνείς
και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής
Προβολής

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας»

ανέρχεται

στο

ποσό

των

διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ (244.032,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) του υποέργου 4 ««Ενίσχυση της
δημοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος»»
του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων
ογδόντα τεσσάρων ευρώ (259.284,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2.2 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει:
τον δεύτερο των συμβαλλόμενο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των πεντακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων
δέκα έξι ευρώ (503.316,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση του συμφωνούμενου με την παρούσα σύμβαση, το οποίο
περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 1 της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.

2.3 Η χρηματοδότηση θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης
του έργου (φυσικό αντικείμενο) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη εισροή
πόρων που θα φθάνουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο δεύτερος
συμβαλλόμενος θα πάρει

προκαταβολή

από την Περιφέρεια Δυτικής

Ελλάδας, ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου.

2.4 Ο δεύτερος συμβαλλόμενος για κάθε πληρωμή θα υποβάλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα από τον νόμο παραστατικά προς την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αμέσως μόλις φτάσουν οι εισροές πόρων στην
Περιφέρεια. Οι πληρωμές για τον δεύτερο συμβαλλόμενο θα ακολουθούν σε
κάθε περίπτωση την πορεία των προβλεπόμενων εισροών πόρων που θα
φθάνουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

16η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 154/2012
Σελίδα 14

ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ6-ΚΣ1
Η έναρξη της ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της
από

τους

συμβαλλόμενους

μέχρι

και

την

ολοκλήρωση

του

φυσικού

αντικειμένου που είναι 30/09/2015 αλλά και του οικονομικού αντικειμένου που
είναι 31/12/2015. Η σύμβαση θα έχει ισχύ μέχρι να αποδοθεί στον δεύτερο
συμβαλλόμενο η τελευταία πληρωμή από την πλευρά της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
Άρθρο 4
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων

4.1. Η

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας,

ως

πρώτος

συμβαλλόμενος

,

αναλαμβάνει :
4.1.1 Τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
4.1.2 Να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό και να ορίσει ένα υπεύθυνο έργου και
να συγκροτήσει την ομάδα έργου.
4.1.3 Το εν γενεί συντονισμό και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.
4.1.4 Να παρακολουθήσει την πορεία του φυσικού αντικείμενου που έχει αναθέσει
στον δεύτερο συμβαλλόμενο.
4.1.5 Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα διατηρεί αποκλειστικά
και μόνο για την διαχείριση του υποέργου 3 «Συμμετοχή σε Διεθνείς και
Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» καθώς και έναν τραπεζικό λογαριασμό
τον οποίο θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο για την διαχείριση του
υποέργου

4

«Ενίσχυση

της

δημοσιότητας

των

τουριστικών

υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος» του προγράμματος «Τουριστικής
Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4.2 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Δεύτερος
Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει:
4.2.1 Την εκτέλεση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
4.2.2 Τη συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για όλα τα θέματα που
αφορούν την υλοποίηση του έργου.
4.2.3 Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του έργου προκειμένου να
τηρηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
4.2.4 Την ενημέρωση της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πρόοδο του έργου
σε τακτά χρονικά διαστήματα.
4.2.5 Τη διάθεση τουλάχιστον ενός άτομου από το προσωπικό του το οποίο θα
παρευρίσκεται -εφ’ όσον απαιτείται- στις συναντήσεις του προγράμματος.

16η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 154/2012
Σελίδα 15

ΑΔΑ: Β4ΜΠ7Λ6-ΚΣ1
4.2.6 Την σύνταξη και την υποβολή πλήρους απολογισμού στη Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου.
4.2.7 Να ορίσει από τα στελέχη της τουλάχιστον δυο άτομα για να συμμετέχουν
στην ομάδα έργου του προγράμματος.
4.2.8. Την εκτέλεση του τμήματος του φυσικού αντικειμένου που αναλαμβάνει
σύμφωνα με το Άρθρο 1 της σύμβασης, χρησιμοποιώντας ίδια μέσα, είτε
αναθέτοντας σε τρίτους τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία επιδιώκοντας σε
κάθε περίπτωση την εφαρμογή της αρχής οικονομίας.
4.2.9 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως αναπτυξιακή
εταιρεία, δεν μπορεί να αναθέσει περαιτέρω το συμβατικό αντικείμενο σε
τρίτους ιδιώτες κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.1418/84 «Περί
Δημόσιων

Έργων»

και

του

Ν716/77

«Περί

μητρώου

μελετών

και

αναθέσεων εκπονήσεων μελετών».
4.2.10 Τέλος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεσμεύεται
ότι

θα

ολοκληρώσει

το

φυσικό

αντικείμενο

του

έργου,

και

θα

πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για το διαχειριστικό
κλείσιμο του έργου μέχρι 31/12/2015.

Άρθρο 5
Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης

5.1. Συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης, που σκοπός της
είναι :


Η παρακολούθηση της καλής και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.



Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την ερμηνεία
και την εφαρμογή της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.



Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων, αναγκαίων για την
εφαρμογή των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.



Την παραλαβή του φυσικού αντικείμενου του έργου.

5.2. Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και απαρτίζεται από δυο εκπρόσωπους από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και έναν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη από κάθε
συμβαλλόμενο:
Α) Μέλη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
1) …………………….

(Τακτικό Μέλος)

2) ……………………..

(Αναπλ/κό Μέλος)

3) ………………………

(Τακτικό Μέλος)

4) ……………………..

(Αναπλ/κό Μέλος)
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Β) Μέλη της Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
1) Σταυρόπουλο Χρήστο - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τακτικό Μέλος)
2)

Μαυρόγιαννη

Διονύσιο

–

Αντιπρόεδρο

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αναπλ/κό Μέλος)
5.3. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ή ο νόμιμος αναπληρωτής της.
5.4. Η Επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 15 ημέρες από την υπογραφή της
παρούσας Προγραμματικής, με ευθύνη του Προέδρου της.
5.5. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής με την γραμματειακή
υποστήριξη της Αναπτυξιακής

Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η

οποία υποχρεούται να τηρεί πρακτικά.
5.6. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται 2 από
τα 3 μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με τα 2/3 του συνόλου των
μελών. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους φορείς. Επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της
Κοινής Επιτροπής μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

Άρθρο 6
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

6.1. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης καλύπτει το διάστημα
από την υπογραφή της έως 31/12/2015 και οπωσδήποτε μέχρι την
ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου δηλαδή έως 31/12/2015 και την
αποπληρωμή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
6.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση
της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 7
Ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παρεμβαίνει τους όρους της
σύμβασης.
7.1 Σε

περίπτωση

καθυστέρησης

εκτέλεσης

των

έργων

από

πλευράς

της

Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με υπαιτιότητά της, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου
οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει δικαίωμα να δώσει σχετική
παράταση είτε να καταγγείλει τη Σύμβαση.
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7.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίς
υπαιτιότητά της, και αντικειμενική υπαιτιότητα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης.

Άρθρο 8
Επίλυση Διαφορών

8.1 Η Κοινή Επιτροπή 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.
Η απόφαση στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι ομόφωνη.
8.2 Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με την παραπάνω διαδικασία,
τότε το πρόβλημα - διαφωνία παραπέμπεται στην Περιφέρεια, η οποία εντός 20
ημερών υποχρεούται να αποφασίσει με σχετική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8.3 Εάν οι διαφορές δεν επιλυθούν από την Περιφέρεια ο κάθε συμβαλλόμενος έχει
δικαίωμα να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.

Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγκριση της
Διαχειριστικής Αρχής και νέα έγγραφη συμφωνία, μετά από απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
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2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας για
την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Ορίζει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Π.Σ.:
Από την Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής,
 ως τακτικό μέλος τον κ. Μπουγά Κωνσταντίνο, με αναπληρώτρια την κα
Ντάτσικα Γεωργία
 ως τακτικό μέλος τον κ. Βάλαρη Δημήτριο, με αναπληρωτή τον κ.
Σακελλαρόπουλο Παναγιώτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2012.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
4. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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