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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 102/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 188303/241 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 102/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(πρώην Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού),
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου και του Δήμου Αγρινίου, για το έργο “Έρευνα και μελέτη
αποκατάστασης – αναστήλωσης Αρχαίου Θεάτρου Στράτου”» και παρακαλούμε
για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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KOIN:
1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, 10682
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Διοικητήριο, Κύπρου 30, Μεσολόγγι, 30200
3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, 54124
4. Δήμο Αγρινίου
Χαρ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο, 30100
5. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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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. 7/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 25η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, 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 την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) και ισχύει με
την υπ’ αριθμ. 44/2013 (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013) και συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. οικ. 198217/974, 19-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
3. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
4. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
8. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Μαρίνος Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
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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 102/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Δήμου Αγρινίου, για
το έργο “Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης – αναστήλωσης Αρχαίου Θεάτρου
Στράτου”».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο iii της απόφασης 44/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 730/τ. Β’ /29-3-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ.
Αντωνόπουλου Βασίλη:
Έχοντας υπόψη:
1)

Τις

διατάξεις

Αυτοδιοίκησης

και

του
της

Ν.

3852/7-6-2010(ΦΕΚ¨87/7-6-2010

Αποκεντρωμένης

«Νέα

Διοίκησης-Πρόγραμμα

Αρχιτεκτονική

της

Καλλικράτης»όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96(ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. Γ.
περί οργάνων που αποφασίζουν ή
αρμοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π. και την

γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων
με

αριθμ. 6/14-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Το ΠΔ 96/2012 Π.Δ. 96/12 (ΦΕΚ 154 Α/24-07-2012) : Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
5) Το Ν.4071/11.4.2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α), Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
Συγκεκριμένα πρόκειται να υπογραφεί προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η
οποία έχει ως στόχο την έρευνα και τη μελέτη αποκατάστασης –αναστήλωσης του αρχαίου
θεάτρου Στράτου, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η τεράστια αρχαιολογική και
πολιτιστική του αξία. Η Σύμβαση περιλαμβάνει 2 υποέργα και έχει ως στόχο α) την
πραγματοποίηση καθαρισμών και συμπληρωματικής ανασκαφικής έρευνας στο αρχαίο θέατρο
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Στράτου και β) την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης του αρχαίου
θεάτρου.
Φορέας και εκτέλεσης της σύμβασης είναι α) για τον καθαρισμό του χώρου η ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
και για τις συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στο χώρο του αρχαίου θεάτρου η ΛΣΤ΄
Ε.Π.Κ.Α. και ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου κ. Γεώργιος Καραδέδος, και β) για την
εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης η Επιτροπή Ερευνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου. Η
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και θα βαρύνει το Δήμο Αγρινίου.
Επειδή σύμφωνα με το Ν.4071/11.4.2012 άρθρο 8, παράγραφος 10, προβλέπεται: Η παρ. 5
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην
προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα,
όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή
παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η
ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως
συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η
προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το
τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής
σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος.»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1) Την έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου για
το έργο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ».
2) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την
υπογραφή της

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου και του Δήμου Αγρινίου, για το έργο “Έρευνα και μελέτη
αποκατάστασης – αναστήλωσης Αρχαίου Θεάτρου Στράτου”, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα ………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

&

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(ΠΡΩΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, εκπροσωπούμενο
από τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών,

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κο Παύλο
Μοσχολιό, κάτοικο Αγρινίου,

3. Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ,

εκπροσωπούμενη

από

τον

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο,

4. ΤΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

εκπροσωπούμενο από την Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια, κα Σοφία Κουΐδου- Ανδρέου, κάτοικο Θεσσαλονίκης,
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο
1.1.

Μεταξύ των συμβαλλόμενων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική

Σύμβαση, με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι
τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της. Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η έρευνα
και η μελέτη αποκατάστασης – αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου.

Άρθρο 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης
1.2.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται:
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α)

στο

Ν.

3852/2010 “Νέα

Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης

και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85),
β) στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
γ) το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ Α/24-7-2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού», σε συνδυασμό με την αριθμ.:
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/6708/1426/24/16-1-2013
83/Β/21-1-2013)

(ΦΕΚ

Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό

Γραμματέα της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.», άρθρο 1 παρ. 33»,
δ) στο αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α΄/5-8-1991),
ε) στο Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α΄/23-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών
εν γένει έργων»,
στ) στο αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του Ν. 1256/1982,
ζ) στο άρθρο 43, παρ. 5 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α/23-02-2012),
η) στην με αριθμ. ……. (συμπληρώνεται από το Δήμο) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγρινίου, για την έγκριση των όρων της παρούσας,
θ) στην με αριθμ. …….. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συμπληρώνεται από το Πανεπιστήμιο) για την
έγκριση των όρων της παρούσας.
ι) την υπ’ αριθ.

Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής

Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

1.3. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες
που θα ισχύουν για την εκτέλεση όλου του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
1.3.1. Το προοίμιο, τη νομική βάση και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
1.3.2. Τους στόχους της Σύμβασης (άρθρο 2)
1.3.3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
1.3.4. Την ισχύ και τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4)
1.3.5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης (άρθρο 5)
1.3.6. Το φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση όλου του Προγράμματος
(άρθρο 6)
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1.3.7. Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο της
χρηματοδότησης (άρθρο 7)
1.3.8. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 8).
1.3.9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς- χρήση χώρου (άρθρο 9).
1.3.10. Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του
(άρθρο 10)
1.3.11. Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 11)
1.3.12. Την τροποποίηση της Σύμβασης (άρθρο 12)
1.3.13. Πνευματικά Δικαιώματα (άρθρο 13)
1.3.14. Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14).

Άρθρο 2
Στόχοι της Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση έχει ως στόχο την έρευνα και τη μελέτη αποκατάστασης –
αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου Στράτου, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να
αναδειχθεί η τεράστια αρχαιολογική και πολιτιστική του αξία. Η Σύμβαση
περιλαμβάνει 2 υποέργα και έχει ως στόχο τα ακόλουθα:
Α) την πραγματοποίηση καθαρισμών και συμπληρωματικής ανασκαφικής
έρευνας στο αρχαίο θέατρο Στράτου και
Β) την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης του αρχαίου
θεάτρου.

Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) Η πραγματοποίηση καθαρισμών και συμπληρωματικής ανασκαφικής έρευνας στο
αρχαίο θέατρο Στράτου. Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 15.000,00 €
με Φ.Π.Α.
Β) Η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης. Η συνολική δαπάνη
υπολογίζεται στο ποσό των 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ειδικότερα η μελέτη αποκατάστασης και αναστήλωσης θα περιλαμβάνει:
Β Ι. Τεκμηρίωση της μελέτης που περιλαμβάνει:


Αποτύπωση τοπογραφική- αρχιτεκτονική – φωτογραμμετρική (τοπογραφικά,
κατόψεις, όψεις, τομές, λεπτομέρειες, ορθοφωτογραφίες).



Καταγραφή-σχεδίαση-φωτογράφηση αρχιτεκτονικών μελών.
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Ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών.



Μελέτη οικοδομικών φάσεων.



Σχέδια γραφικών αναπαραστάσεων.



Παθολογία υλικών-κατασκευών.



Αναλύσεις λίθων- κονιαμάτων.

Β ΙΙ. Προτάσεις Συντήρησης – Αποκατάστασης - Ανάδειξης που περιλαμβάνουν:


Πρόταση συντήρησης - στερέωσης υλικών.



Πρόταση αποκατάστασης – αναστήλωσης.



Πρόταση διευθέτησης ομβρίων.



Πρόταση προσπελάσεως και υποδοχής επισκεπτών και θεατών, με ενδεχόμενη
χρήση των παρακείμενων παραδοσιακών κτιρίων, τα οποία θεωρήθηκαν
διατηρητέα.



Πρόταση φωτισμού (διαγράφεται – λόγω μείωσης του προϋπολογισμού).



Σχεδίαση ενημερωτικής πινακίδας.



Οικονομοτεχνική μελέτη.

Άρθρο 4
Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι 16 μήνες. Ως χρόνος
έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η κατάθεση στο
λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. της προβλεπόμενης προκαταβολής.

Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης
5.1. H έρευνα και η μελέτη θα εκπονηθεί και παραδοθεί πλήρως στους δεκαέξι μήνες
από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης.
5.2. Στους δέκα (10) μήνες από την έναρξη της σύμβασης θα παραδοθεί η
τεκμηρίωση της μελέτης (BI) (εκτός από τα τμήματα που ενδεχομένως να μην
μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω καθυστέρησης της ανασκαφικής έρευνας).

Άρθρο 6
Φορέας Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης
Φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται:
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α) για τις συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στο χώρο του αρχαίου θεάτρου η
ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. και ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου κ. Γεώργιος Καραδέδος,
ενώ για τον καθαρισμό του χώρου η ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
β) για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης η Επιτροπή
Ερευνών

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

(Α.Π.Θ.),

με

επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Καραδέδο.

Άρθρο 7
Προϋπολογισμός- Πόροι – Χρηματοδότηση- προκαταβολή
7.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στις 80.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
7.2. Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου
Αγρινίου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Δήμο Αγρινίου. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα
σύμβαση. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από το Δήμο Αγρινίου στην Επιτροπή
Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Με την υπογραφή της παρούσης θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της
Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. το 25 % των 65.000 ευρώ ως προκαταβολή για την
εκπόνηση της μελέτης.
Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος για το ποσό των 65.000,00
ευρώ που αφορά στη μελέτη αποκατάστασης - αναστήλωσης, μετά την καταβολή
τους θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Το παραπάνω χρηματικό
ποσό θα καταβάλλονται στον υπ’ αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που
τηρεί η Επιτροπή Ερευνών στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18,
Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996.
7.3. Η πληρωμή της ανασκαφικής έρευνας θα γίνει με το ποσό των 15.000,00 ευρώ
στη ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. με την υπογραφή της παρούσας.
7.4. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία και τον
προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου.
7.5. Με το ποσό των 65.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της παρούσας
σύμβασης καλύπτονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή μόνο για την
Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα για την εκπόνηση της μελέτης
αποκατάστασης και αναστήλωσης.
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Οι εργασίες που γίνονται από τη ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., δηλαδή οι συμπληρωματικές
ανασκαφικές έρευνες και ο καθαρισμός στο χώρο του αρχαίου θεάτρου καλύπτονται
με το ποσό των 15.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της παρούσας. Οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις εργασίες καλύπτονται αποκλειστικά από
τη ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
7.6. Πλήρες αρχείο των εγγράφων του έργου (διακηρύξεις, συμβάσεις, τιμολόγια,
εντάλματα πληρωμής, πρωτόκολλα παραλαβής) θα υπάρχουν στον φάκελο του
Έργου που τηρείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Το
αρχείο θα φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους.
7.7. Είναι επιτρεπτή η σώρευση χρηματοδοτήσεων και από άλλες πηγές ή λοιπούς
φορείς που συμμετέχουν ή όχι στην παρούσα Σύμβαση, προκειμένου να υπάρξει
πλήρης χρηματοδοτική επάρκεια για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
8.1. Ο Δήμος Αγρινίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τη Σύμβαση
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.
8.2. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτή. Ειδικότερα αναλαμβάνει:
8.2.1.

Την έρευνα και την εκπόνηση πλήρους μελέτης.

8.2.2.

Την

πλήρη γραμματειακή υποστήριξη προς

την

Κοινή Επιτροπή,

ενημερώνοντας τα μέλη της και προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις της Κοινής
Επιτροπής,

αποστέλλοντας

τουλάχιστον

τέσσερις

(4)

ημέρες

πριν

την

πραγματοποίηση της συνεδρίασης κάθε σχετικό υλικό
8.2.3. Την υποστήριξη και υποβοήθηση της επισήμανσης θεμάτων που επιφέρουν
καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων, της κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων
επίλυσης των προβλημάτων και της πραγματοποίησης των αναγκαίων ενεργειών.
8.2.4. Την υποχρέωση της διεκπεραίωσης των διαφόρων διαδικασιών με ίδιον
εξειδικευμένο και καταρτισμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που θα
προκύψουν εκ της πραγματοποιήσεως των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, το οποίο
θα διαθέτει ανάλογες κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.
8.2.5. Τη μεταφορά εμπειρίας από άλλα έργα.
8.2.6. Τη σύνταξη εισηγήσεων και προτάσεων προς τα συμβαλλόμενα μέρη και την
Κοινή Επιτροπή σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων και του αντικειμένου της
Σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
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8.2.7. Την ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της Σύμβασης, της Κοινής
Επιτροπής, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις, στις οποίες θα περιγράφεται το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης που έχει υλοποιηθεί κατά το διαρρεύσαν
χρονικό διάστημα, θα επισημαίνουν τα προβλήματα ή δυσκολίες που ενδεχομένως
θα προκύψουν και θα προτείνονται λύσεις και διορθωτικές ενέργειες.
8.2.8. Την υλοποίηση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου πρόσθετων έργων
(μελετών, λοιπών ενεργειών) μετά από σχετική συμφωνία και υπογραφή ειδικής
Σύμβασης είτε Προγραμματικής είτε μη, η οποία θα καθορίζει το αντικείμενο, τη
διάρκεια ισχύος, το χρονοδιάγραμμα κλπ.
8.2.9. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το Δήμο και τα αρμόδια
όργανά του στην εκτέλεση της Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα
πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των
προβλεπομένων στη Σύμβαση αυτή. Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που
αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκπόνηση της μελέτης.
8.3.

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων - Πολιτισμού & Αθλητισμού

αναλαμβάνει σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών ή μη
φορέων για την υλοποίηση της Σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να
συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς. Επίσης
αναλαμβάνει να συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το Α.Π.Θ., και
το Δήμο Αγρινίου στην εκτέλεση της Σύμβασης και να παρέχει κάθε αναγκαία
βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των
προβλεπομένων στη Σύμβαση αυτή.
8.4.

Η ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμπληρωματικών

ανασκαφικών ερευνών και του καθαρισμού του χώρου με την προβλεπόμενη από την
παρούσα σύμβαση δαπάνη των 15.000,00 ευρώ.
8.4.1 Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα, όπου θα αναφέρεται ο
χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται σχετική καταχώρηση στα έντυπα που τυχόν
εκδοθούν.

Άρθρο 9
Ιδιοκτησιακό καθεστώς- Χρήση Χώρου
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων - Πολιτισμού &
Αθλητισμού και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (Φ.Ε.Κ 205 / Β / 18-3-97).
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Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή ολικής) της Προγραμματικής
Σύμβασης λόγω μη συνδρομής των αναφερόμενων στο ως άνω εδάφιο, ο Δήμος
Αγρινίου δε θα φέρει καμιά ευθύνη για τη μη υλοποίηση των όσων προβλέπονται στη
σύμβαση αυτή.

Άρθρο 10
Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και Αρμοδιότητες
10.1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της
Σύμβασης και με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να είναι προϊόν συμμετοχικών
διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση του στόχου, όπως αυτός
περιγράφεται στο άρθρο 2, συμφωνούν στη συγκρότηση κοινής Επιτροπής.
10.2. Η Κοινή Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από εκπροσώπους των
συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως:
α) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων - Πολιτισμού
& Αθλητισμού που ορίζονται η κ. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της ΛΣΤ΄
Ε.Π.Κ.Α., με αναπληρώτρια την κ. Χαβέλα Κων/λα, αρχαιολόγο της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ
και ο κ. Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων, με
αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Λαμπρινουδάκη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου
Κλασικής Αρχαιολογίας.
β) Δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου Αγρινίου, με τους αναπληρωτές τους*.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., που ορίζεται ο κ.
Γεώργιος Καραδέδος, αρχιτέκτων – αρχαιολόγος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής του
Α.Π.Θ., με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Καϊμάρη, τοπογράφο- μηχανικό, μέλος του
Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

Ως Πρόεδρος ορίζεται η κ. Βικάτου Ολυμπία, με αναπληρώτρια την κ. Χαβέλα
Κων/λα, ως αντιπρόεδρος ο κ. Λάζαρος Κολώνας, με αναπληρωτή τον κ. Β.
Λαμπρινουδάκη και οι κ.κ. Γεώργιος Καραδέδος και Δημήτριος Καϊμάρης και ……
(συμπληρώνεται από το Δήμο) ως μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
10.3. Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος, την τήρηση
των όρων της Σύμβασης και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον
τρόπο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ
των συμβαλλομένων και δεν ορίζεται ρητώς στην παρούσα.
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10.4. Η Κοινή Επιτροπή καθορίζει προτεραιότητες, το πρόγραμμα των ενεργειών και
τον τρόπο υλοποίησής τους, αποφασίζει τις ενέργειες εκείνες που είναι απαραίτητες
για την καλύτερη εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση των στόχων της, όπως
αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας Σύμβασης.
10.5. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.
10.6

Η θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του αιρετού

ακολουθεί την θητεία των αιρετών οργάνων και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών.
10.7. Η λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζεται στο επισυναπτόμενο στην
παρούσα Σύμβαση Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 11
Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες
11.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει
στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε
εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση
από της πλευρά του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11.2. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και
την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων των Αθηνών.
11.3.1. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα
οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες
συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:
11.3.2. Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος
των εργασιών εκ μέρους του Α.Π.Θ., όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας
Σύμβασης από υπαιτιότητά του, το Α.Π.Θ. έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον
πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα Ευρώ (50 €).
11.3.3 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του
συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του δευτέρου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο
άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο
Α.Π.Θ. Ποινική Ρήτρα ίση με πενήντα Ευρώ (50 €).
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Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να
υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.
Άρθρο 12
Τροποποίηση της σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται
ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της
Κοινής Επιτροπής. Η διάρκειά της μπορεί επίσης να παραταθεί με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης για ένα (1) επιπλέον χρόνο.

Άρθρο 13
Πνευματικά Δικαιώματα
Τα Πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη μελέτη αποκατάστασης και
αναστήλωσης (ιδίως αρ. 2, 3 και 6) ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας
& Θρησκευμάτων - Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τα φυσικά πρόσωπα που συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπόνηση της
μελέτης έχουν το δικαίωμα χρήσης της επιστημονικής συμβολής τους για
επιστημονικούς σκοπούς με αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο Δήμος Αγρινίου έχει επίσης το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου
για την προβολή της δραστηριότητας του Δήμου με αναφορά στο Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων - Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Άρθρο 14
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων και παραλείψεων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από
τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και
έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού

Ο Δήμαρχος

Λίνα Μενδώνη

Παύλος Μοσχολιός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Π.Θ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας,

Η Αντιπρύτανης,
καθηγήτρια Σοφία Κουΐδου- Ανδρέου

Βασίλειος Αντωνόπουλος

Παράρτημα Ι: Κανονισμός Λειτουργίας Κοινής Επιτροπής
(Προσαρτάται στην από ………… Προγραμματική Σύμβαση)

1.

Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. Στην

πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Κοινής
Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Έγκαιρα επίσης αποστέλλεται με ευθύνη του
προέδρου κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό, το οποίο αφορά στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
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Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο θέματα και
εισάγονται προς συζήτηση, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος έστω και
ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Κοινής
Επιτροπής, εφ’ όσον το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο δύο από τα
συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
2.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Κοινής Επιτροπής την

ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να
καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για την παροχή πληροφοριών ή
απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.
3.

Η Κοινή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη.

Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση ένα μέλος της Κοινής Επιτροπής να
εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.
4.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε

κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής
διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και το γραμματέα
της Κοινής Επιτροπής.
5.

Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες. Η Κοινή

Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την
διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος Παραρτήματος. Η Κοινή
Επιτροπή συνεδριάζει στο ………… ή εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη μπορεί να
συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του ………… (συμπληρώνονται από την
Επιτροπή).
6.

Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό

όργανο, το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να
γνωμοδοτήσει.
7.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής μπορεί
να καθοριστούν με απόφαση της Κοινής Επιτροπής
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Αιτωλοακαρνανίας,

για

την

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
8. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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