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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 1/2011
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30, στα Γραφεία
της Περιφέρειας στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 1ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε και συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 182/27-7-2011 (ΦΕΚ τ.
Β 2010/9-9-2011) και 183/27-7-2011 αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου,
ύστερα από την υπ αριθμ. οικ. 175835/560/7-10-2011 πρόσκληση

του Προέδρου

της.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Χριστογιάννης Γεώργιος – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
4. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό
μέλος
7. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
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8. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
9. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
10. Σκαρτσιάρης Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
11. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Αναπληρωματικό μέλος
12. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
13. Αχιλλεόπουλος Πέτρος - 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 Γ’, 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 εκτός ημερήσιας διάταξης.
Πριν τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος είχαν αποχωρήσει τα μέλη:
1. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος

Απόφαση 20/2011
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα
οποία με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης
αποφασίστηκε να συζητηθούν μετά τα εντός ημερήσιας διάταξης θέματα.
Έτσι ο Πρόεδρος έθεσε το 1ο θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο «Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
του Δήμου Ερυμάνθου για την σύνταξη μελέτης της πράξης προς ένταξη στο ΕΣΠΑ:
«Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
Ερυμάνθειας» και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», λέγοντας ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για τη συζήτησή
του αφού έως 31-10-2011 πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του έργου
για τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ και τον
άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας». Το σώμα ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος για την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησή του.
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο ii της απόφασης 182/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ τ. Β
2010/9-9-2011).
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Μετά την εισήγηση του Προέδρου με ολόκληρο το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
που παρακάτω αναφέρεται και την τοποθέτηση των μελών το σώμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου για την
σύνταξη μελέτης της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ πράξης: «Ανέγερση
σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
Ερυμάνθειας» η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Στην Χαλανδρίτσα, σήμερα την …./…./2011 , τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη :
1) O Δήμος Ερυμάνθου , που εδρεύει στην Χαλανδρίτσα και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Καρπή και ο οποίος θα αποκαλείται
«Κύριος του Έργου»
2) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα και η οποία θα
αποκαλείται «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων » (ΦΕΚ
Α114/30-06-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις » (ΦΕΚ Α 42/22-02-2005) και τα εκτελεστικά του Διατάγματα έτσι
όπως τροποποιήθηκαν , συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/07-062010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010, περί Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010)
5. Την με αριθμ. 272/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ερυμάνθου Νομού Αχαΐας
6. Την με αριθμ. ……/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Κατά τον καταστρεπτικό σεισμό του 2008 που έπληξε την περιοχή του Δήμου
Ερυμάνθου, μεταξύ των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν τα κτίρια , προξενήθηκε
ολοκληρωτική καταστροφή στα κτίρια που στεγαζόταν το Γυμνάσιο – Λύκειο
Ερυμάνθειας με αποτέλεσμα το σημερινό σχολείο να λειτουργεί σε προκατασκευασμένα
κτίρια και τροχόσπιτα. Ο Δήμος αφού παρέλαβε την έγκριση της κτιριολογικής μελέτης
από το Υπουργείο Παιδείας, επιθυμεί να προχωρήσει καταρχάς στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
προκειμένου η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της τελευταίας να προβεί στην
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την ωρίμανση του φακέλου του έργου της
κατασκευής «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Νηπιαγωγείο , Δημοτικό , Γυμνάσιο
και Λύκειο Ερυμάνθειας» του Δήμου Ερυμάνθου. Ακολούθως, ο ώριμος φάκελος του
έργου θα υποβληθεί για ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας προκειμένου η κατασκευή
του να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, μέσω νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
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Δήμου και Περιφέρειας Δ.Ε., λόγω της έλλειψης σημαντικής εμπειρίας και εξειδίκευσης
του προσωπικού του Δήμου για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των
συμβαλλόμενων μερών για την εκπόνηση της μελέτης της πράξης «Ανέγερση σχολικού
συγκροτήματος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ερυμάνθειας» του Δήμου
Ερυμάνθου. Ειδικότερα η μελέτη της πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους
μελέτες :
 Τοπογραφικό διάγραμμα
 Αρχιτεκτονική μελέτη
 Στατική μελέτη
 Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης Η/Μ
 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ
 Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας

ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών προβλέπονται από τις διατάξεις του
Ν.3316/2005 και θα συνταχθούν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι
συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα :
2.1 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει :
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
 Να εκπονήσει τις παρακάτω μελέτες :
1. Τοπογραφικό διάγραμμα
2. Αρχιτεκτονική μελέτη
3. Στατική μελέτη
4. Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης Η/Μ
5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ
6. Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
2.2 Ο Δήμος Ερυμάνθου αναλαμβάνει :
 Να διασφαλίσει τη σύνταξη και έγκριση της Κτιριολογικής μελέτης της πράξης
 Να συντονίσει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης , όπως προβλέπεται στο
άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης.
Οι συμβαλλόμενοι θα μεριμνήσουν για τη χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων και
αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δεν προβλέπεται αμοιβή και χρηματοδότηση για την εκπόνηση των μελετών του άρθρου
2.1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει μετά από ένα (1) μήνα με την ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών και την
παράδοσή τους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται ύστερα από απόφαση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και
διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων,
αποφασίζουν τη σύσταση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», με έδρα την Χαλανδρίτσα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
o Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Ερυμάνθου με τους αναπληρωτές τους που
είναι:
1. Τσιλίγκας
Ευάγγελος
με
αναπληρωτή
τον
Φίλιππο
Αγγελακόπουλο
2. Ζγολόμπης Απόστολος με αναπληρώτρια την Ορσαλία Χαρτά
o Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον αναπληρωτή του
που είναι:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Φεσσιάν Γεράσιμο
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων του Δήμου Ερυμάνθου
και θα είναι ο Τσιλίγκας Ευάγγελος.
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 προγραμματικής
σύμβασης, 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 και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει
σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διαπίστωση της πορείας των μελετών. 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 εκπόνηση των μελετών, 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 έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή
ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά
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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 φυλάσσονται από τον γραμματέα της Επιτροπής στο Δήμο
Ερυμάνθου και 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,
σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης και είναι υπεύθυνοι για την αρτιότητα των μελετών και την
έγκαιρη παράδοση αυτών. 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 την σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην
ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη,
αλλιώς αναβάλλεται μία φορά η λήψη της απόφασης κατά την επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής, ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. 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 της Πάτρας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που
έχουν ήδη συνταχθεί, ή θα συνταχθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης.
 Θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Ερυμάνθου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα,
 Θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και
 Θα παραδοθούν στο Δήμο Ερυμάνθου κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς
εκχωρούνται στο Δήμου Ερυμάνθου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
8.2 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου
Ερυμάνθου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της
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κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την επέκταση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών και την επέκταση,
συμπλήρωση και τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης , σύμφωνα με τα άρθρα 16 και
17 του Ν.716/77, απαιτείται ή γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Σύμβασης και έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους 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 τέσσερα (4)
πρωτότυπα έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2) αντίγραφα.

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη
Προγραμματικής Σύμβασης.

Δυτικής

Ελλάδας

για

την

υπογραφή

της

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
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10. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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