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Οριηόμενα Μζλθ
Παρακολοφκθςθσ

Κοινισ

Επιτροπισ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 206/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:44680/1042/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 206/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ» για τθν υλοποίθςθ
τθσ Πράξθσ: «ΤΔ Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και Βάρδα»,
προχπολογιςμοφ 147.000,00€ με Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 09/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Φεβρουαρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 45026/284/18-02-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
Αρ. Απόφαςθσ 206/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 29ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του «ΚΕΝΣΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «ΤΔ Κζντρου
Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και Βάρδα», προχπολογιςμοφ
147.000,00€ με Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:44680/1042/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ
1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.132/2010,περί οργανιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ (ΦΕΚ225/Α/27-12-2010)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ.248595/27-12-2016 (ΦΕΚ4309Βϋ/30-12-2016) Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Π.Δ.410/1995, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 25 του ν.2738/1999,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’) όπωσ αυτό ιςχφει.
3. Σθν παράγραφο η του άρκρου 9 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ16Α) με τθν οποία τα τρία Ν.Π.∆.∆., που υπάγονται
ςτθν «Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ», ιτοι το «Κζντρο Προςταςίασ Παιδιοφ καγιοποφλειο Αχαΐασ», το
«Θεραπευτιριο Χρονίων Πακιςεων Λεχαινϊν» και το «Θεραπευτιριο Χρονίων Πακιςεων Κλεομζνουσ
Οικονόμου Ιατροφ, Αιγίου», ςυγχωνεφονται και ςυνιςτοφν νζο Ν.Π.∆.∆., με τθν επωνυμία «ΚΕΝΣΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α». Σο «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α» αποτελείται από τρεισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ (παραρτιματα), με τθν ονομαςία
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΤ ΑΧΑΪΑ-ΚΑΓΙΟΠΟΤΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΤ-ΚΛΕΟΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΙΑΣΡΟΤ». Η ζδρα του «Κζντρου Κοινωνικισ
Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» είναι ο Διμοσ Πάτρασ
8. .Σθν Κ.Τ.Α. υπ αρικμ 60135/1579/15-12-2017 με κζμα «Πρόγραμμα «Απόϊδρυματοποίθςθ ατόμων με
αναπθρία» (ΦΕΚ4590/Β) και ειδικότερα τα:
o Άρκρο 1 «κοπόσ» κοπόσ τθσ απόφαςθσ αυτισ είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία Δομϊν, Δράςεων και
Προγραμμάτων Απόϊδρυματοποίθςθσ Ατόμων με αναπθρία που φιλοξενοφνται ςτο παράρτθμα ΑΜΕΑ Λεχαινϊν
του Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Δυτικισ Ελλάδασ Και ςτα παραρτιματα ΑΜΕΑ του Κζντρου Κοινωνικισ
Πρόνοιασ Αττικισ και ειδικότερα θ με τα ςτζγαςθ όλων των φιλοξενουμζνων και θ διαβίωςι τουσ ςε αςφαλι
και υποςτθρικτικι δομι ι ςε δομι οικογενειακοφ τφπου ι θ επιςτροφι ςτθν οικογζνεια με ταυτόχρονθ
υποςτιριξι τουσ από το πρόγραμμα.
o Άρκρο 2 «Δομζσ – Δράςεισ -Προγράμματα». Η Απόϊδρυματοποίθςθ και θ πρόλθψθ τθσ περιλαμβάνει τθν
ανάπτυξθ δομϊν φιλοξενίασ των ατόμων με αναπθρία, τθν ανάπτυξθ πιλοτικοφ προγράμματοσ επαγγελματικισ
αναδοχισ, τθν ανάπτυξθ μονάδασ βραχείασ υποδομισ ατόμων με αναπθρία, τθ δθμιουργία κινθτισ μονάδασ
παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε οικογζνειεσ με άτομα με αναπθρία είτε βιολογικζσ, είτε κετζσ, είτε
ανάδοχεσ, τθν ανάπτυξθ κζντρων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και τθ δθμιουργία κζντρων θμζρασ για άτομα με
αναπθρία .
o Άρκρο7 «Χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ»
4. Σθν με αρικ. 4θ/2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με τθν οποίαν αποφαςίςτθκε θ ςφναψθ τθσ παροφςασ προγραμματικισ
ςφμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ωσ Δικαιοφχου τθσ πράξθσ «ΤΔ Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και Βάρδα»
5. Σο υπ αρικμ 436/26-1-2021 ζγγραφο του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με το οποίο
βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ (ΚΑΕ0863.03) ποςοφ 200,000€ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ςε ςυνζχεια του
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άρκρου 7 τθσ Κ.Τ.Α. υπ αρικμ 60135/1579/15-12-2017 με κζμα «Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίθςθ ατόμων με
αναπθρία» (ΦΕΚ4590/Β).
6. Σον Ν.3852/2010, παράγραφοσ 1 του άρκρου 100 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ– Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με τον
οποίο: «Για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ, κακϊσ και για τθν
παροχι υπθρεςιϊν και τθν υλοποίθςθ προμθκειϊν κάκε είδουσ, οι διμοι, οι περιφζρειεσ, οι ςφνδεςμοι διμων,
τα δίκτυα διμων και περιφερειϊν του άρκρου 101, οι περιφερειακζσ ενϊςεισ διμων, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων
Ελλάδασ και θ Ζνωςθ Περιφερειϊν Ελλάδασ, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία
ςυνιςτοφν ι ςτα οποία ςυμμετζχουν οι προαναφερόμενοι φορείσ, κακϊσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου (ν.π.ι.δ.), ςτα οποία ςυμμετζχουν ι ςυνιςτοφν θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και θ Ζνωςθ
Περιφερειϊν Ελλάδασ, οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, θ Ζνωςθ Δθμοτικϊν
Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Τ.Α.), οι επιχειριςεισ των Ο.Σ.Α. που ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα
ςφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 1 του ν.1256/1982 (Αϋ65), τα δθμοτικά και περιφερειακά ιδρφματα, κακϊσ
και κοινωφελι ιδρφματα και κλθροδοτιματα και τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, μποροφν να ςυνάπτουν
προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το Δθμόςιο ι με τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. ι με τθ Μονάδα Οργάνωςθσ τθσ
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ι με τθν Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίων Α.Ε (ΕΣΑΔ Α.Ε.) ι
με το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων ι με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΣΡΑ ι μεταξφ τουσ ι με ν.π.δ.δ. ι με τουσ
φορείσ των παρ.1,2,3,4 και 5 του άρκρου 12 του ν.4412/2016 (Αϋ147), μεμονωμζνα ι από κοινοφ. τισ
προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ςτισ οποίεσ μετζχει το Δθμόςιο, μπορεί να εκπροςωπείται και από τον υντονιςτι
τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, ςτθν οποία εκτελείται θ προγραμματικι ςφμβαςθ. Οι ανωτζρω ςυμβάςεισ
υπόκεινται ςτον προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. Οι προγραμματικζσ ςυμβάςεισ,
ςτισ οποίεσ ζνασ εκ των ςυμβαλλομζνων είναι Ο.Σ.Α. αϋιβϋ βακμοφ, δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου
225»
7. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Δεδομζνου ότι:
 Ο Κφριοσ του Ζργου, ςτο πλαίςιο τθσ Κ.Τ.Α. υπ αρικμ 60135/1579/15-12-2017 με κζμα «Πρόγραμμα
«Αποϊδρυματοποίθςθ ατόμων με αναπθρία» (ΦΕΚ4590/Β) (ςχετικό 8) προγραμματίηει τθν υλοποίθςθ &
ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ: «ΤΔ Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και
Βάρδα»,
 Ο δε Φορζασ Τλοποίθςθσ διακζτει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ και εξειδικευμζνθ γνϊςθ (τεχνικζσ και
οικονομικζσ υπθρεςίεσ, αποφαινόμενα όργανα, κλπ) για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου,
 Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 100 του Ν.3852/2010, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτθ ςφναψθ τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ, με τθν οποία προςδιορίηουν
το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ωσ ςυνθμμζνθ:
Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η σλοποίηση τοσ παρακάτω υσσικού αντικειμένοσ:

Σο προβλεπόμενο ζργο είναι εξαιρετικά επείγον, κακόςον αφενόσ είναι ςε υψθλι προτεραιότθτα, λόγω τθσ
φφςθσ των ζργων που περιλαμβάνει και τθν αναγκαιότθτα ολοκλιρωςθσ αυτϊν, για τθ λειτουργία των κτθρίων
κακϊσ και για τθν περίκαλψθ και διαβίωςθ ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων.
Η προσ ζγκριςθ Προγραμματικι φμβαςθ αποτελείται από τα παρακάτω υποζργα:
Τποζργο1:
Διαμόρφωςθ Εςωτερικϊν Χϊρων Ιςογείου Κτιρίου ςτθ Βάρδα Ηλείασ ΤΔ Βάρδασ
Τποζργο2: Διαμόρφωςθ Εςωτερικϊν Χϊρων Ιςογείου Κτιρίου ςτα Λεχαινά Ηλείασ, ΤΔ Λεχαινϊν.
το Τποζργο 1 ςυμπεριλαμβάνονται εργαςίεσ ςτον εςωτερικό χϊρο ιςόγειου διϊροφου κτθρίου, εμβαδοφ
156,35τμ. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να υλοποιθκοφν αφοροφν ςε εςωτερικά χωρίςματα, υδραυλικι &
θλεκτρικι εγκατάςταςθ, επενδφςεισ τοίχων και επιςτρϊςεισ δαπζδων, κφρεσ, χρωματιςμοφσ ςφςτθμα
κλιματιςμοφ & πυρανίχνευςθσ.
το Τποζργο 2 ςυμπεριλαμβάνονται εργαςίεσ ςτον εςωτερικό χϊρο ιςόγειου διϊροφου κτθρίου, εμβαδοφ
148,00τμ. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να υλοποιθκοφν αφοροφν ςε αποξθλϊςεισ εςωτερικά χωρίςματα,
υδραυλικι & θλεκτρικι εγκατάςταςθ, επενδφςεισ τοίχων και επιςτρϊςεισ δαπζδων, κφρεσ, χρωματιςμοφσ
ςφςτθμα κλιματιςμοφ & πυρανίχνευςθσ.
Ο Φορζασ Τλοποίθςθσ δεν μπορεί να αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το
παραπάνω ποςό, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ από τον Κφριο του Ζργου
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τθν ςφναψθ τθσ εν λόγω προγραμματικισ ςφμβαςθσ αναλαμβάνει:
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1. Να υπογράψει μαηί με τον Κφριο του ζργου και τον Ανάδοχο τισ ςυμβάςεισ ανάκεςθσ του ζργου, ςτθν οποία
ρθτά κα προβλζπεται ότι εκτόσ από τον Φορζα Τλοποίθςθσ, και ο Κφριοσ του ζργου με τον Ανάδοχο είναι οι
άμεςα ςυμβεβλθμζνοι (ειδικι ςχζςθ).
2. Να διαςφαλίςει τθν οικονομικι διαχείριςθ και τθν διενζργεια των πλθρωμϊν δια του Κυρίου του ζργου
προσ τον Ανάδοχο ο οποίοσ εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒ φορολογικά ςτοιχεία (τιμολόγια, δελτία
αποςτολισ κλπ) ςτο όνομα του Κυρίου του ζργου.
3. Να διευκολφνει με κάκε τρόπο το επιςτθμονικό προςωπικό που κα απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτθ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν.
4. Να ορίςει τον εκπρόςωπο του ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 5
τθσ παροφςασ.
5. Να υλοποιιςει με το προςωπικό του τισ υπθρεςίεσ του τθν παροφςα πράξθ
6. Για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Φορζασ Τλοποίθςθσδιαχειριςτικά επαρκισ δικαιοφχοσ ζχει καταγράψει όλεσ τισ υφιςτάμενεσ μελζτεσ και αδειοδοτιςεισ, οι οποίεσ
περιλαμβάνονται ςτον Πίνακα1 του ΠαραρτιματοσII, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Οι
εκκρεμείσ ενζργειεσ για τθν ωρίμανςθ του Ζργου αναφζρονται ςτον Πίνακα2 του ΠαραρτιματοσII, όπου τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ ορίηουν ότι το ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι
υπεφκυνο για τθν πραγματοποίθςθ ι ολοκλιρωςθ τουσ.
Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παρακαλοφμε για:
Σθν ειςιγθςθ ςασ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με το άρκρο 132 του
Ν.4714-2020 «Η παρ.9 του άρκρου 21 του ν.4690/2020 (Αϋ104) αντικακίςταται ωσ εξισ: «9. Η ςφναψθ των
προγραμματικϊν ςυμβάςεων των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.»
για:
1. Σθν αποδοχι ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
«ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ : «ΤΔ Κζντρου
Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και Βάρδα», προχπολογιςμοφ 147,000 Ευρϊ με
ΦΠΑ
2. Σθν ζγκριςθ του ςυνθμμζνου ςχεδίου τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ,
3. Σον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ
εκτζλεςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 6 αυτισ και ςυγκεκριμζνα:
• ·ζναν(1)εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τον αναπλθρωτι του.
4. Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ. Για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
Η Προγραμματικι φμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
άπθπος 100 ηος Ν. 3852/2010
Μεταξύ των

«ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ
ΔΛΛΑΓΑ»
και
«ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ»

για ηην Ππάξη

«ΤΓ Κένηπος Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ ζε Λεσαινά
και Βάπδα »

[Πάτρα, …………….. 2021]

ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
ΣΥΔ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Λεχαινά και Βάρδα

Πίνακας Περιεχομένων
ΠΡΟΟΙΜΙΟ............................................................................................................................................... 5
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ............................................................... 6
ΑΡΘΡΟ 2 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ .................................................... 7
ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ -ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ .................................................................................. 8
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ............................................................................................................................... 9
ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ....................................................... 9
ΑΡΘΡΟ 6 -ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΤΝΕΠΕΙΕ ................................................................... 10
ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ........................................................................................... 10
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ................................................................................................................... 10
ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .......................................................................................................... 10
ΑΡΘΡΟ 10 - ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ................................ 11
ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ................................................................................................................ 11
ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ.......................................................................................................... 12
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ......................................................................... 13
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΠΙΝΑΚΑ 1 :ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΞΗ ...................................... 15
ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ (ΜΕΛΕΣΕ, ΕΓΚΡΙΕΙ,
ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ Κ.Λ.Π.) ......................................................................................................................... 16

2

ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
ΣΥΔ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Λεχαινά και Βάρδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
«ΤΔ Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ ςε
Λεχαινϊ και Βϊρδα»
την Πϊτρα, ςόμερα την …........................................του ϋτουσ 2021 μεταξϑ των παρακϊτω
ςυμβαλλομϋνων :
1.

του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, που
εδρεϑει ςτην πϐλη των Πατρών , Κορυτςϊσ και Αγύων αρϊντα- ΣΚ: 26224, Δόμου
Πατρϋων , Π.Ε. ΑχαϏασ, ϐπωσ εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον κ. ταθακϐπουλο
Νικϐλαο και ο οπούοσ θα αποκαλεύται ςτο εξόσ χϊριν ςυντομύασ ωσ «Κύριοσ του
Έργου».

2.

τησ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , που εδρεϑει ςτην Πϊτρα ϐπωσ
εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον Αντιπεριφερειϊρχη Τποδομών και Έργων κ.
Αθανϊςιο Μαυρομϊτη, και ο οπούοσ θα αποκαλεύται εφεξόσ ςτην παροϑςα
χϊριν ςυντομύασ «Υορέασ Τλοποίηςησ».

Έχοντασ υπϐψη την κεύμενη Εθνικό και Κοινοτικό Νομοθεςύα και ειδικϐτερα τισ
παρακϊτω διατϊξεισ ϐπωσ αυτϋσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ :
1. Σο Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87 Α/7-6-2010)
και ειδικϐτερα το ϊρθρο 100 αυτοϑ.
2. Σο ϊρθρο 176 «Αρμοδιϐτητεσ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Περιφερειών» του ν.
3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87 Α/7-6-2010) ϐπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχϑει
3. Σην με αρ.πρωτ.88897/18.05.2018 Απϐφαςη του υντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ Πελοποννόςου, Δυτικόσ Ελλϊδασ και Ιονύου «Σροποπούηςη υμπλόρωςη του Οργανιςμοϑ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Ελλϊδασ» (ΥΕΚ 2070/Β’/7-6-2018) με την οπούα ςυμπληρώνεται η με
αρ.πρωτ.
248595/27-12/2016
Απϐφαςη
του
Γενικοϑ
Γραμματϋα
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελοποννόςου, Δυτικόσ Ελλϊδασ και Ιονύου
«Σροποπούηςη του Οργανιςμοϑ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Ελλϊδασ» (ΥΕΚ 4309/Β’/30-12-2016)και τισ 165633/08-08-2017 (ΥΕΚ
Β’2953) & 20686/28-02-2018 (ΥΕΚ Β’387) Αποφϊςεισ υντονιςτό Α.Δ.Π.,Δ.Ε.& Ι.
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4. Σην 313/2019 απϐφαςη του Πολυμελοϑσ Πρωτοδικεύου Πατρών, με την οπούα
ανακηρϑχθηκαν ο Περιφερειϊρχησ και οι Περιφερειακού ϑμβουλοι τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ για την περύοδο 2019-2023.
5. Σην 217911/3717/01.09.2020 (ΥΕΚ 715/ΤΟΔΔ/7.9.2020) απϐφαςη του
Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Ελλϊδασ «Οριςμϐσ Αντιπεριφερειαρχών Δυτικόσ
Ελλϊδασ».
6. Σην με αρ.πρωτ. 249252/4252/29-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΦ7Λ6-ΚΛΠ) Απϐφαςη του
Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Ελλϊδασ, ςχετικϊ με τη μεταβύβαςη Αρμοδιοτότων
ςτουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ και ςε εκλεγμϋνουσ Περιφερειακοϑσ υμβοϑλουσ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ
7. Σην παρϊγραφο ζ του ϊρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16 Α) με την οπούα τα
τρύα Ν.Π.∆.∆., που υπϊγονται ςτην «Περιφϋρεια ∆υτικόσ Ελλϊδασ», ότοι το
«Κϋντρο Προςταςύασ Παιδιοϑ καγιοποϑλειο ΑχαϏασ», το «Θεραπευτόριο
Φρονύων Παθόςεων Λεχαινών» και το «Θεραπευτόριο Φρονύων Παθόςεων
Κλεομϋνουσ Οικονϐμου Ιατροϑ, Αιγύου», ςυγχωνεϑονται και ςυνιςτοϑν νϋο
Ν.Π.∆.∆., με την επωνυμύα «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
∆ΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α». Σο «ΚΕΝΣΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
∆ΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α» αποτελεύται απϐ τρεισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ
(παραρτόματα), με την ονομαςύα «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΤΑΦΑΪΑ ΚΑΓΙΟΠΟΤΛΕΙΟ»,
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΑ.Μ.Ε.Α.
ΛΕΦΑΙΝΩΝ»
και
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΑ.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΤ -ΚΛΕΟΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΙΑΣΡΟΤ». Η ϋδρα
του «Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ Περιφϋρειασ ∆υτικόσ Ελλϊδασ» εύναι ο
∆όμοσ Πϊτρασ.
8. Σην Κ.Τ.Α. υπ αριθμ 60135/1579/15-12-2017 με θϋμα «Πρϐγραμμα
«Αποώδρυματοπούηςη ατϐμων με αναπηρύα» (ΥΕΚ 4590/Β) και ειδικϐτερα τα :
o Άρθρο 1 «κοπϐσ» κοπϐσ τησ απϐφαςησ αυτόσ εύναι η οργϊνωςη και
λειτουργύα Δομών, Δρϊςεων και Προγραμμϊτων αποώδρυματοπούηςησ
Ατϐμων με αναπηρύα που φιλοξενοϑνται ςτο παρϊρτημα ΑΜΕΑ
Λεχαινών του Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ Δυτικόσ Ελλϊδασ Και ςτα
παραρτόματα ΑΜΕΑ του Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ Αττικόσ και
ειδικϐτερα η μεταςτϋγαςη ϐλων των φιλοξενουμϋνων και η διαβύωςό
τουσ ςε αςφαλό και υποςτηρικτικό δομό ό ςε δομό οικογενειακοϑ
τϑπου ό η επιςτροφό ςτην οικογϋνεια με ταυτϐχρονη υποςτόριξό τουσ
απϐ το πρϐγραμμα. Και
o Άρθρο 2 «Δομϋσ - Δρϊςεισ- Προγρϊμματα» Η αποώδρυματοπούηςη και η
πρϐληψη τησ περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη δομών φιλοξενύασ των
ατϐμων με αναπηρύα, την ανϊπτυξη πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ
επαγγελματικόσ αναδοχόσ, την ανϊπτυξη μονϊδασ βραχεύασ υποδομόσ
ατϐμων με αναπηρύα, τη δημιουργύα κινητόσ μονϊδασ παροχόσ
υποςτηρικτικών υπηρεςιών ςε οικογϋνειεσ με ϊτομα με αναπηρύα εύτε
βιολογικϋσ, εύτε θετϋσ, εύτε ανϊδοχεσ, την ανϊπτυξη κϋντρων
δημιουργικόσ απαςχϐληςησ και τη δημιουργύα κϋντρων ημϋρασ για
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ϊτομα με αναπηρύα.
o Άρθρο7 «Φρηματοδϐτηςη του Προγρϊμματοσ»
9. Σην με αριθ. 4η/2021 Απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με την οπούαν αποφαςύςτηκε η
ςϑναψη τησ παροϑςασ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ με την Περιφϋρεια Δ υτικόσ
Ελλϊδασ ωσ Δικαιοϑχου τησ πρϊξησ «ΤΔ Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ ςε Λεχαινϊ και Βϊρδα»
10. Σην υπ αριθμ
Απϐφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφέρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ, με θϋμα ϋγκριςη ςϑναψησ και υπογραφόσ τησ παροϑςασ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ
11. Σο υπαριθμ 436/26-1-2021 ϋγγραφο του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με το οπούο βεβαιώνεται η ϑπαρξη πύςτωςησ (ΚΑΕ
0863.03) για την υλοπούηςη τησ πρϊξησ ςε ςυνϋχεια του ϊρθρου 7 τησ Κ.Τ.Α.
υπ αριθμ 60135/1579/15-12-2017 με θϋμα «Πρϐγραμμα «Αποώδρυματοπούηςη
ατϐμων με αναπηρύα» (ΥΕΚ 4590/Β)

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κϑριοσ του Έργου, ςτο πλαύςιο τησ Κ.Τ.Α. υπ αριθμ 60135/1579/15-12-2017 με θϋμα
«Πρϐγραμμα «Αποώδρυματοπούηςη ατϐμων με αναπηρύα» (ΥΕΚ 4590/Β) (ςχετικϐ
8) προγραμματύζει την υλοπούηςη & ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ: «ΤΔ Κέντρου
Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Περιφέρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και Βάρδα» η οπούα θα
αναφϋρεται ςτο εξόσ χϊριν ςυντομύασ «το Έργο».
Σο προβλεπϐμενο ϋργο εύναι εξαιρετικϊ επεύγον, καθϐςον αφενϐσ εύναι ςε υψηλό
προτεραιϐτητα, λϐγω τησ φϑςησ των ϋργων που περιλαμβϊνει και την
αναγκαιϐτητα ολοκλόρωςησ αυτών, για τη λειτουργύα των κτηρύων καθώσ και για
την περύθαλψη και διαβύωςη ευαύςθητων κοινωνικών ομϊδων.
Η παροϑςα Προγραμματικό ϑμβαςη αποτελεύται απϐ τα παρακϊτω υποϋργα:
Τποέργο 1:Διαμϐρφωςη Εςωτερικών Φώρων Ιςογεύου Κτιρύου ςτη Βϊρδα Ηλεύασ
ΤΔ Βϊρδασ.
Τποέργο2:Διαμϐρφωςη Εςωτερικών Φώρων Ιςογεύου Κτιρύου ςτα Λεχαινϊ Ηλεύασ,
ΤΔ Λεχαινών.
το Τποέργο1 ςυμπεριλαμβϊνονται εργαςύεσ ςτον εςωτερικϐ χώρο ιςϐγειου
διώροφου κτηρύου, εμβαδοϑ 156,35τμ. Οι εργαςύεσ που πρϐκειται να υλοποιηθοϑν
αφοροϑν ςε εςωτερικϊ χωρύςματα, υδραυλικό & ηλεκτρικό εγκατϊςταςη,
επενδϑςεισ τούχων και επιςτρώςεισ δαπϋδων, θϑρεσ, χρωματιςμοϑσ ςϑςτημα
κλιματιςμοϑ & πυρανύχνευςησ.
το Τποέργο 2ςυμπεριλαμβϊνονται εργαςύεσ ςτον εςωτερικϐ χώρο ιςϐγειου
διώροφου κτηρύου, εμβαδοϑ 148,00τμ. Οι εργαςύεσ που πρϐκειται να υλοποιηθοϑν
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αφοροϑν ςε αποξηλώςεισ εςωτερικϊ χωρύςματα, υδραυλικό & ηλεκτρικό
εγκατϊςταςη, επενδϑςεισ τούχων
και επιςτρώςεισ δαπϋδων , θϑρεσ,
χρωματιςμοϑσ ςϑςτημα κλιματιςμοϑ & πυρανύχνευςησ.
Η ςυνοπτικό τεχνικό περιγραφό μαζύ με τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα του ϋργου
ευρύςκεται ςτο ςυνημμϋνο παρϊτημα Ι.
Δεδομένου ότι:
Ο «Κϑριοσ» του ϋργου δε διαθϋτει Σεχνικό Τπηρεςύα , ο δε Υορϋασ Τλοπούηςησ
διαθϋτει το απαραύτητο τεχνικϐ προςωπικϐ επϊρκειασ για ςυναφό ϋργα, τα
ςυμβαλλϐμενα μϋρη προβαύνουν , κατϊ τα προβλεπϐμενα του ϊρθρου 100 του
Ν. 3852/2010ςτη ςϑναψη Προγραμματικόσ ϑμβαςησ, με την οπούα
προςδιορύζουν το γενικϐ πλαύςιο και τουσ ειδικοϑσ ϐρουσ για την εκτϋλεςη
του αντικειμϋνου τησ.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικεύμενο τησ παροϑςασ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ αποτελεύ η μεταβύβαςη
τησ αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΤΔ ΚΈΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΈΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΉ ΕΛΛΆΔΑ Ε ΛΕΦΑΙΝΆ ΚΑΙ ΒΆΡΔΑ», («το Έργο») απϐ τον
Κϑριο του Έργου ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ.
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Έργου και για τουσ ςκοποϑσ τησ
παροϑςασ ςϑμβαςησ ο Κϑριοσ του Έργου αναθϋτει ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ να
λειτουργόςει ωσ δικαιοϑχοσ του Έργου, και να εκτελϋςει τισ παρακϊτω ενϋργειεσ:
1.
Οργϊνωςη και ςχεδιαςμϐ υλοπούηςησ.
2.
Επικαιροπούηςη διακηρϑξεων.
3.
Διενϋργεια διαδικαςιών ανϊθεςησ και επιλογόσ αναδϐχων ςϑμφωνα με
τη νομοθεςύα Δημοςύων υμβϊςεων.
4.
Τπογραφό των ςυμβϊςεων ανϊθεςησ του ϋργου απϐ κοινοϑ με τον Κϑριο
του ϋργου και τον Ανϊδοχο με ρητό πρϐβλεψη ϐτι οι ϊμεςα
αντιςυμβαλλϐμενοι εύναι ο Κϑριοσ του ϋργου και ο Ανϊδοχοσ (Ειδικό
ςχϋςη).
5.
Διαχεύριςη και παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ του Έργου.
6.
Παρακολοϑθηςη χρηματορροών του Έργου.
7.
Παραλαβό του Έργου ςτο ςϑνολο του (ςτισ περιπτώςεισ τεχνικών ϋργων
ϋωσ και την οριςτικό παραλαβό) .
8.
Παρϊδοςη του Έργου ςε πλόρη λειτουργύα ςτον Κϑριο του Έργου με
πλόρη τεχνικό και οικονομικό τεκμηρύωςη.
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ, ςτισ περιπτώςεισ δημοςύων ςυμβϊςεων τεχνικών ϋργων και
μελετών, δια των αρμοδύων οργϊνων και του προςωπικοϑ του, αςκεύ ϐλα τα
καθόκοντα τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ και τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ, ϐπωσ αυτϊ
προβλϋπονται ςτη νομοθεςύα περύ Δημοςύων Έργων.
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι ςυμβαλλϐμενοι φορεύσ αναλαμβϊνουν τισ παρακϊτω υποχρεώςεισ και δικαιώματα:
Ο Κύριοσ του Έργου αναλαμβϊνει:
1.
Να διαςφαλύςει τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ ςε περύπτωςη που απαιτοϑνται
πρϐςθετεσ εργαςύεσ απαραύτητεσ για την λειτουργύα του ϋργου που δεν εύναι
ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ.
2.
Να διαςφαλύςει την οικονομικό διαχεύριςη και την διενϋργεια των πληρωμών
προσ τον Ανϊδοχο ο οπούοσ εκδύδει τα προβλεπϐμενα απϐ τον ΚΒ φορολογικϊ
ςτοιχεύα (τιμολϐγια, δελτύα αποςτολόσ κλπ) ςτο ϐνομα του Κυρύου του ϋργου.
3.
Να αποςτϋλλει ςτον φορϋα υλοπούηςησ του ϋργου φωτοαντύγραφα των
ενταλμϊτων πληρωμόσ του Αναδϐχου που εκδύδει, για την πληρϐτητα του
φακϋλου που διατηρεύ ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ςτο αρχεύο του
4.
Να υπογρϊψει μαζύ με τον Υορϋα Τλοπούηςησ και τον Ανϊδοχο τισ ςυμβϊςεισ
ανϊθεςησ του ϋργου, ςτην οπούα ρητϊ θα προβλϋπεται ϐτι εκτϐσ απϐ τον Υορϋα
Τλοπούηςησ, και ο Κϑριοσ του ϋργου με τον Ανϊδοχο εύναι οι ϊμεςα
ςυμβεβλημϋνοι (ειδικό ςχϋςη).
5.
Να διευκολϑνει με κϊθε τρϐπο το επιςτημονικϐ προςωπικϐ που θα
απαςχοληθεύ για την υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ
ςτη ςυγκϋντρωςη των απαραύτητων ςτοιχεύων και πληροφοριών.
6.
Να παρϋχει ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ τισ αναγκαύεσ πληροφορύεσ και μελϋτεσ
που ϋχει ςτη διϊθεςη του και να ςυνεργϊζεται μαζύ του για την ϊρτια
ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ.
7.
Να ορύςει τον εκπρϐςωπο του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ
ϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ.
8.
Να διαθϋςει ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ προςωπικϐ, ςτα πλαύςια των δυνατοτότων
του, για την υλοπούηςη του Έργου κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 10 τησ
παροϑςασ.
9.
Να παρϋχει ϋγκαιρα ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ την αναγκαύα πληροφϐρηςη
ςχετικϊ με οργανωτικϋσ ό διοικητικϋσ αλλαγϋσ που επηρεϊζουν την
υλοπούηςη του Έργου.
10.
Να προβαύνει ςτισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ για τη διαςφϊλιςη τησ ομαλόσ
χρηματοδϐτηςησ του Έργου.
11.
Να διαςφαλύςει τη λειτουργύα του Έργου μετϊ την ολοκλόρωςη του εύτε
αναλαμβϊνοντασ ο ύδιοσ τη λειτουργύα του ό αναθϋτοντασ αυτόν ςε τρύτο
φορϋα.
12.
Να ςυνεργϊζεται με το Υορϋα Τλοπούηςησ για την ενημϋρωςη του κοινοϑ και
την προβολό του Έργου.
13.
Να διαςφαλύςει τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ ςε περύπτωςη που απαιτοϑνται
πρϐςθετεσ εργαςύεσ απαραύτητεσ για την λειτουργύα του ϋργου που δεν εύναι
ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ.
Ο Υορέασ Τλοποίηςησ αναλαμβϊνει:
1.
Να υπογρϊψει μαζύ με τον Κϑριο του ϋργου και τον Ανϊδοχο τισ ςυμβϊςεισ
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2.

3.

4.
5.
6.

ανϊθεςησ του ϋργου, ςτην οπούα ρητϊ θα προβλϋπεται ϐτι εκτϐσ απϐ τον Υορϋα
Τλοπούηςησ, και ο Κϑριοσ του ϋργου με τον Ανϊδοχο εύναι οι ϊμεςα
ςυμβεβλημϋνοι (ειδικό ςχϋςη).
Να διαςφαλύςει την οικονομικό διαχεύριςη και την διενϋργεια των πληρωμών
δια του Κυρύου του ϋργου προσ τον Ανϊδοχο ο οπούοσ εκδύδει τα προβλεπϐμενα
απϐ τον ΚΒ φορολογικϊ ςτοιχεύα (τιμολϐγια, δελτύα αποςτολόσ κλπ) ςτο
ϐνομα του Κυρύου του ϋργου.
Να διευκολϑνει με κϊθε τρϐπο το επιςτημονικϐ προςωπικϐ που θα
απαςχοληθεύ για την υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ςτη
ςυγκϋντρωςη των απαραύτητων ςτοιχεύων και πληροφοριών.
Να ορύςει τον εκπρϐςωπο του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ
ϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ.
Να υλοποιόςει με το προςωπικϐ του τισ υπηρεςύεσ του την παροϑςα πρϊξη
Για την απρϐςκοπτη υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ,
ο Υορϋασ Τλοπούηςησ - διαχειριςτικϊ επαρκόσ δικαιοϑχοσ ϋχει καταγρϊψει ϐλεσ
τισ υφιςτϊμενεσ μελϋτεσ και αδειοδοτόςεισ, οι οπούεσ περιλαμβϊνονται ςτον
Πύνακα 1 του Παραρτόματοσ II, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ
παροϑςασ. Οι εκκρεμεύσ ενϋργειεσ για την ωρύμανςη του Έργου αναφϋρονται
ςτον Πύνακα 2 του Παραρτόματοσ II, ϐπου τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη ορύζουν ϐτι το
ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ εύναι
υπεϑθυνο για την πραγματοπούηςη ό ολοκλόρωςη τουσ.

ΆΡΘΡΟ 3 - ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ -ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ των επιλϋξιμων δαπανών για την εκτϋλεςη του Έργου τησ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 147,000 Ευρώ
ςυμπεριλαμβανομϋνων του Υ.Π.Α. 24%, του εργολαβικοϑ οφϋλουσ, των αναθεωρόςεων
και των απροβλϋπτων.
ϑμφωνα με το 11 ςχετικϐ βεβαιώνεται απϐ το Πρϐεδρο του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ η ϑπαρξη πύςτωςησ για την υλοπούηςη τησ πρϊξησ ςε
ςυνϋχεια του ϊρθρου 7 τησ Κ.Τ.Α. υπαριθμ 60135/1579/15-12-2017 με θϋμα «Πρϐγραμμα
«Αποώδρυματοπούηςη ατϐμων με αναπηρύα» (ΥΕΚ 4590/Β).
Σο ποςϐ αυτϐ μπορεύ να αναπροςαρμοςθεύ με τη ςϑμφωνη γνώμη τησ Κοινόσ
Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ αντύςτοιχα.
Διευκρινύζεται ϐτι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ δεν μπορεύ να αναλϊβει ςυμβατικϋσ δεςμεϑςεισ
ϋναντι τρύτων, που υπερβαύνουν το παραπϊνω ποςϐ, χωρύσ προηγοϑμενη ϋγγραφη
ϋγκριςη απϐ τον Κϑριο του Έργου. Εφϐςον για οποιονδόποτε λϐγο απαιτηθεύ για την
ολοκλόρωςη του ϋργου πρϐςθετη δαπϊνη που υπερβαύνει την αρχικό, η δαπϊνη αυτό
καταβϊλλεται εξ ολοκλόρου απϐ τον Κϑριο του ϋργου.
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ΑΡΘΡΟ 4– ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διϊρκεια τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ αρχύζει απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ
τησ και λόγει με την ολοκλόρωςη του Έργου και την παρϊδοςη του ςε πλόρη
λειτουργύα απϐ το Υορϋα Τλοπούηςησ ςτον Κϑριο του Έργου.
Η διϊρκεια υλοπούηςησ του Έργου καθορύζεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι και
οποιεςδόποτε τροποποιόςεισ τησ που υπερβαύνουν τουσ 6 μόνεσ γύνονται μετϊ απϐ
ςϑμφωνη γνώμη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ςυςτόνεται ϐργανο
με την επωνυμύα «Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ», με ϋδρα την Πϊτρα.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ αποτελεύται απϐ:
 ϋναν (1) εκπρϐςωπο του Κυρύου του Έργου, ο οπούοσ ορύζεται Πρϐεδροσ τησ
Επιτροπόσ με τον αναπληρωτό του
 ϋναν (1) εκπρϐςωπο του Υορϋα Τλοπούηςησ με τον αναπληρωτό του και
 ϋναν (1) εκπρϐςωπο τησ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτό του
Σο αργϐτερο εντϐσ 15 ημερών απϐ την υπογραφό του παρϐντοσ, οι ςυμβαλλϐμενοι
φορεύσ ορύζουν τα μϋλη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ. Αντικεύμενο τησ Κοινόσ
Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ εύναι ο ςυντονιςμϐσ και η παρακολοϑθηςη ϐλων των
εργαςιών που απαιτοϑνται για την εκτϋλεςη τησ παροϑςασ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ
και ειδικϐτερα η τόρηςη των ϐρων τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ, η διαπύςτωςη τησ
ολοκλόρωςησ των εκατϋρωθεν υποχρεώςεων, η ειςόγηςη προσ τα αρμϐδια ϐργανα των
ςυμβαλλομϋνων μερών κϊθε αναγκαύου μϋτρου και ενϋργειασ για την υλοπούηςη τησ
παροϑςασ, η αιτιολογημϋνη αύτηςη τροποπούηςησ τησ απϐφαςησ ϋνταξησ πρϊξησ, η
πϋραν του εξαμόνου παρϊταςη του χρονοδιαγρϊμματοσ και η επύλυςη κϊθε διαφορϊσ
μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που προκϑπτει ςχετικϊ με την ερμηνεύα των ϐρων
τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και τον τρϐπο εφαρμογόσ τησ.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυγκαλεύται απϐ τον Πρϐεδρο τησ. την
πρϐςκληςη αναγρϊφονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ, ενώ ειδοποιοϑνται τα
μϋλη τησ εγκαύρωσ εγγρϊφωσ. την ημερόςια διϊταξη αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ και
ειςϊγονται προσ ςυζότηςη και τα θϋματα που θα ζητόςει εγγρϊφωσ ϋςτω και ϋνα
απϐ τα μϋλη τησ. Φρϋη γραμματϋα εκτελεύ μϋλοσ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ
Παρακολοϑθηςησ που θα εκλεγεύ ςτην πρώτη τησ ςυνεδρύαςη.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ εύναι δυνατϐ να πλαιςιώνεται και απϐ ειδικϐ
προςωπικϐ που ϋχει γνώςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, ϐταν και εφϐςον
ζητηθεύαπϐ κϊποιο απϐ τα μϋλη τησ. Σο ειδικϐ αυτϐ προςωπικϐ δϑναται να αποτελεύ
την «Σεχνικό Επιτροπό», η οπούα, μετϊ απϐ αύτημα τησ Κοινόσ Επιτροπόσ
Παρακολοϑθηςησ, γνωμοδοτεύ και εκφϋρει ϊποψη επύ των ειδικών επιςτημονικών
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θεμϊτων που ςχετύζονται με την υλοπούηςη του Έργου, αλλϊ δεν ϋχει δικαύωμα
ψόφου. Οι ςχετικϋσ γνωμοδοτόςεισ, ειςηγόςεισ ό απϐψεισ τησ Σεχνικόσ Επιτροπόσ δεν
εύναι δεςμευτικϋσ για την Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυνϋρχεται τακτικϊ κϊθε ϋξι μόνεσ και ϋκτακτα
ϐταν το ζητόςει εγγρϊφωσ ϋνα απϐ τα μϋλη τησ. Κϊθε μϋλοσ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ
Παρακολοϑθηςησ μπορεύ, κατϊ την κρύςη του, να καλεύ ςτισ ςυνεδριϊςεισ
υπηρεςιακϊ ςτελϋχη του φορϋα απϐ τον οπούο ϋχει οριςθεύ και τα οπούα εύναι
εμπλεκϐμενα ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. Σα πρακτικϊ τησ
Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ κοινοποιοϑνται ςε ϐλα τα μϋλη αφοϑ
υπογραφοϑν .
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυνεδριϊζει ϋγκυρα ϐταν εύναι παρϐντα ϐλα τα
μϋλη τησ. Οι αποφϊςεισ τησ πρϋπει να εύναι αιτιολογημϋνεσ, λαμβϊνονται δε κατϊ
πλειοψηφύα των παρϐντων μελών και δεςμεϑουν ϐλουσ τουσ ςυμβαλλϐμενουσ
φορεύσ.Οι λοιπϋσ λεπτομϋρειεσ που ενδεχομϋνωσ απαιτηθοϑν για τη λειτουργύα τησ
Κοινόσ Επιτροπόσ, θα καθοριςθοϑν με αποφϊςεισ τησ.

ΑΡΘΡΟ 6-ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΤΝΕΠΕΙΕ
Η παρϊβαςη οποιουδόποτε απϐ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, οι οπούοι
θεωροϑνται ϐλοι ουςιώδεισ ό η παρϊβαςη των διατϊξεων του νϐμου και τησ καλόσ
πύςτησ απϐ οποιοδόποτε απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη παρϋχει ςτο ϊλλο μϋροσ το
δικαύωμα να καταγγεύλει τη ςϑμβαςη και να αξιώςει κϊθε θετικό ό αποθετικό ζημύα του.

ΑΡΘΡΟ 7 -ΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ παροϑςασ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ ϋναντι του Κυρύου του Έργου για την καλό εκτϋλεςη
των καθηκϐντων του. Έναντι των τρύτων ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται εισ
ολϐκληρο απϐ κοινοϑ με τον Κϑριο του Έργου..

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ εκπροςωπεύ δικαςτικώσ και εξωδύκωσ τον Κϑριο του
Έργου ϋναντι των τρύτων κατϊ την ενϊςκηςη των καθηκϐντων του ϋωσ τη λόξη
τησ μεταβύβαςησ τησ αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ.

ΑΡΘΡΟ 9- ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που αφορϊ ςτην εκτϋλεςη
και ερμηνεύα των ϐρων τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και που δεν θα επιλϑεται απϐ την
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Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ παροϑςασ
ναεπιλϑεται απϐ τα αρμϐδια Δικαςτόρια τησ Πϊτρασ.

ςϑμβαςησ,

δϑναται

ΑΡΘΡΟ 10 - ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΡΗΗ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η εκτϋλεςη του Έργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι
δυνατό η απαςχϐληςη προςωπικοϑ του Κυρύου του Έργου ςτον Υορϋα Τλοπούηςησ
αποκλειςτικϊ για τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου Έργου.
Σο προςωπικϐ αυτϐ ορύζεται με απϐφαςη του αρμοδύου οργϊνου του Κυρύου του
Έργου, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
Σϋλοσ προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η εκτϋλεςη του Έργου τησ παροϑςασ
ςϑμβαςησ και ςτο πλαύςιο των ςυμφωνημϋνων δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων
των ςυμβαλλομϋνων εύναι δυνατό η παραχώρηςη τησ χρόςησ ακινότων,
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και μϋςων του Κυρύου Έργου ςτο Υορϋα
Τλοπούηςησ

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τποκατάςταςη. Απαγορεϑεται ρητώσ ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ η υποκατϊςταςη
του απϐ τρύτο για την υλοπούηςη του Έργου. Αν χωρόςει υποκατϊςταςη, τϐτε
ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται για κϊθε πταύςμα του τρύτου ϋναντι του Κυρύου
του Έργου, ενώ ςυγχρϐνωσ λϑεται η παροϑςα απϐ υπαιτιϐτητα του Υορϋα
Τλοπούηςησ.
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.)
που θα ςυνταχθοϑν απϐ το Υορϋα Τλοπούηςησ (και τουσ προςτηθϋντεσ και
αντιςυμβαλλομϋνουσ του) ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ ϑμβαςησ και
των ςυμβϊςεων που θα υπογρϊψει ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ςτο πλαύςιο
υλοπούηςησ του Έργου θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του Κυρύου του Έργου, ο
οπούοσ ϋχει το δικαύωμα να τα επαναχρηςιμοποιόςει ελεϑθερα, θα εύναι
πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ
τησ ςϑμβαςησ και θα παραδοθοϑν ςτον Κϑριο του Έργου κατϊ το χρϐνο
παρϊδοςησ του Έργου ό αλλιώσ κατϊ την καθ' οιονδόποτε τρϐπο λόξη ό λϑςη
τησ ϑμβαςησ. Σα ςχετικϊ πνευματικϊ και ςυγγενικϊ δικαιώματα ρητώσ
εκχωροϑνται ςτον Κϑριο του Έργου χωρύσ την καταβολό αμοιβόσ.
Εμπιςτευτικότητα. Καθ' ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη
λόξη ό λϑςη αυτόσ, ο Υορϋασ Τλοπούηςησ (και οι προςτηθϋντεσ του)
αναλαμβϊνει
την
υποχρϋωςη
να
μη
γνωςτοποιόςει
ςε
τρύτουσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικοϑ και διεθνοϑσ τϑπου,
χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Κυρύου του Έργου,
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οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ
την υλοπούηςη του Έργου και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Οποιαδόποτε τροποπούηςη ό παρϊταςη τησ παροϑςασ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ γύνεται μϐνον εγγρϊφωσ με κοινό ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων
μερών.
Η μη ϊςκηςη δικαιωμϊτων ό η παρϊλειψη υποχρεώςεων απϐ οποιοδόποτε
ςυμβαλλϐμενο μϋροσ ό η ανοχό καταςτϊςεων αντύθετων προσ την
προγραμματικό ςϑμβαςη, καθώσ και η καθυςτϋρηςη ςτη λόψη μϋτρων που
προβλϋπει η ςϑμβαςη αυτό απϐ οποιοδόποτε ςυμβαλλϐμενο μϋροσ, δεν μπορεύ
να θεωρηθεύ ωσ παραύτηςη των ςυμβαλλομϋνων μερών απϐ δικαύωμα ό
απαλλαγό απϐ υποχρεώςεισ τουσ ό αναγνώριςη δικαιωμϊτων ςτα ςυμβαλλϐμενα
μϋρη, που δεν αναγνωρύζονται απϐ αυτό την προγραμματικό ςϑμβαςη.
Αυτϊ ςυμφώνηςαν, ςυνομολϐγηςαν και ςυναποδϋχθηκαν τα ςυμβαλλϐμενα
μϋρη, ςε απϐδειξη των οπούων ςυντϊχθηκε η παροϑςα και υπογρϊφεται ςε τρύα
πρωτϐτυπα, ϋλαβε δε δϑο πρωτϐτυπα η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ και ϋνα
πρωτϐτυπο ο κϑριοσ του Έργου.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Νικόλαοσ ταθακόπουλοσ

Αθανάςιοσ Μαυρομμάτησ

Πρόεδροσ Δ

Αντιπεριφερειάρχησ Τποδομών και Έργων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ

1. Σίτλοσ Πράξησ: «ΤΔ ΚΈΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ

ΠΕΡΙΥΈΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΉ

ΕΛΛΆΔΑ Ε ΛΕΦΑΙΝΆ ΚΑΙ ΒΆΡΔΑ»
2. Υορέασ πρόταςησ (κύριοσ του έργου): «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»
3. Δικαιούχοσ (Υορέασ υλοποίηςησ): ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
4. Υορέασ λειτουργίασ: «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ-»
5. Υυςικό αντικείμενο τησ Πράξησ :
Σο έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
Τποέργο 1: Διαμϐρφωςη Εςωτερικών Φώρων Ιςογεύου Κτιρύου ςτη Βϊρδα Ηλεύασ
.ΤΔ Βϊρδασ
Τποέργο 2: Διαμϐρφωςη Εςωτερικών Φώρων Ιςογεύου Κτιρύου ςτα Λεχαινϊ Ηλεύασ
ΤΔ Λεχαινών.

υνοπτική Σεχνική Περιγραφή του Έργου

το Τποέργο1 ςυμπεριλαμβϊνονται εργαςύεσ ςτον εςωτερικϐ χώρο ιςϐγειου
διώροφου κτηρύου, εμβαδοϑ 156,35τμ. Οι εργαςύεσ που πρϐκειται να υλοποιηθοϑν
αφοροϑν ςε εςωτερικϊ χωρύςματα , υδραυλικό & ηλεκτρικό εγκατϊςταςη,
επενδϑςεισ τούχων και επιςτρώςεισ δαπϋδων , θϑρεσ, χρωματιςμοϑσ ςϑςτημα
κλιματιςμοϑ & πυρανύχνευςησ
το Τποέργο 2 ςυμπεριλαμβϊνονται εργαςύεσ ςτον εςωτερικϐ χώρο ιςϐγειου
διώροφου κτηρύου, εμβαδοϑ 148,00τμ. Οι εργαςύεσ που πρϐκειται να υλοποιηθοϑν
αφοροϑν ςε αποξηλώςεισ εςωτερικϊ χωρύςματα , υδραυλικό & ηλεκτρικό
εγκατϊςταςη,

επενδϑςεισ

τούχων

και

επιςτρώςεισ

δαπϋδων

,

θϑρεσ,

χρωματιςμοϑσ ςϑςτημα κλιματιςμοϑ & πυρανύχνευςησ
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6. Προώπολογιςμόσ Πράξησ – Έργου / Ανά Υάςη
Τποέργο

Προώπολογιςμόσ με ΥΠΑ

υποέργο 1

Διαμϐρφωςη Εςωτερικών Φώρων Ιςογεύου
Κτιρύου ςτη Βϊρδα Ηλεύασ .

92.000,00

υποέργο 2

Διαμϐρφωςη Εςωτερικών Φώρων Ιςογεύου
Κτιρύου ςτα Λεχαινϊ Ηλεύασ.

55.000,00
147.000,00

ΤΝΟΛΟ :
7. Διάρκεια υλοποίηςησ
Τποέργο 1

6 μήνεσ

Τποέργο 2

6μήνεσ

υνολική Διάρκειασ Πράξησ

12 μήνεσ

14

ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
ΣΥΔ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Λεχαινά και Βάρδα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΠΙΝΑΚΑ 1 :ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΠΡΑΞΗ1
Έγγραφο / απϐφαςη
ΑΠΟΥΑΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΥΑΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΜΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΤ

1

Υορϋασ ϋγκριςησ ό
αδειοδϐτηςησ
Α.π. 436/2021ϋγγραφο του
ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμϐσ πρωτ./
ημερομηνύα
26-1-2021

Σηον Πίνακα καηαγράθονηαι όλα ηα έγγραθα και αποθάζεις ποσ αθορούν ζηο Έργο και έτοσν
εκδοθεί, πτ ηίηλοι ιδιοκηηζίες εγκριηικές αποθάζεις μελεηών, περιβαλλονηικοί όροι, γνωμοδοηήζεις
κλπ. Σε περίπηωζη σποέργων πέραν ηοσ ενός οι Πίνακες 1 & 2 ζσμπληρώνονηαι για κάθε σποέργο.
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ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ
(ΜΕΛΕΣΕ, ΕΓΚΡΙΕΙ, ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια

Τπεύθυνοσ φορέασ

Κύριοσ του έργου

ΣΕΤΦΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΤ

Υορέασ υλοποίηςησ

Φ

Φ

Φ
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ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 44680/1042/18-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ6-Υ1Υ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του

«ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ:
«ΤΔ Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Λεχαινά και Βάρδα»,
προχπολογιςμοφ 147.000,00€ με Φ.Π.Α., όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ
παροφςασ.

2.

α) Ορίηει ωσ εκπρόςωπο του φορζα Τλοποίθςθσ – Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι

Επιτροπι παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ φμβαςθσ, τον Περιφερειακό
φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Φίλια Ανδρζα με αναπλθρωτι του τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. ακελλαρόπουλο Παναγιϊτθ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 5 αυτισ.
β) Ορίηει ωσ μζλοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ
φμβαςθσ, τον Δ/ντθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. με αναπλθρωτι του τον Προϊςτάμενο του
Σμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο
5 αυτισ.
3.

Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι τθσ

Προγραμματικισ φμβαςθσ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

