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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 03 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 299131/1875

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματικοφ τθσ
Ρ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1324/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 299019/3526/21-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματικοφ τθσ
Ρ.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1324/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 995/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΔ7Λ6-ΦΩΛ) απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν για τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ζργου
AETHER «Συμμαχία για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν πόρων – Alliance for the
Effective Transnational Handling of Environmental Resources», προχπολογιςμόσ: 118.000,00€ (με
Φ.Ρ.Α.), χρθματοδότθςθ: Διακρατικό Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg ΕλλάδαΙταλία 2014-2020», ΟΡΣ 5070064, κ.ε.:2020ΕΡ30160006», ωσ προσ το ςχζδιο τθσ προγραμματικισ
ςφμβαςθσ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6ΒΠΛ7Λ6-ΘΚ4
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 62/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΘ) ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Ράτρα, ςιμερα τθν 2α Νοεμβρίου 2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε τακτικι
ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr), τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
307471/1920/29-10-2021 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ - Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Ρολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

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

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

ΑΔΑ: 6ΒΠΛ7Λ6-ΘΚ4
Αρ. Απόφαςθσ 1324/2021
Ακολοφκωσ ο Ρρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Τροποποίθςθ
τθσ υπ’ αρ. 995/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΔ7Λ6-ΦΩΛ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ με κζμα
«Ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν για τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ζργου AETHER «Συμμαχία για τθν
αποτελεςματικι διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling
of Environmental Resources», προχπολογιςμόσ: 118.000,00€ (με Φ.Ρ.Α.), χρθματοδότθςθ: Διακρατικό
Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», ΟΡΣ 5070064,
κ.ε.:2020ΕΡ30160006», ωσ προσ το ςχζδιο τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ».

Ο Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 299019/3526/21-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματικοφ τθσ Ρ.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 100 αυτοφ.
2. Σο Ν. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
3. Σθν υπ’αρικμ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου περί «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ» (ΦΕΚ 4309/Σεφχοσ Β’/30-12-2016).
4. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με τον οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 100 αυτοφ ςφμφωνα με
το οποίο οι Περιφζρειεσ μποροφν να ςυνάπτουν Προγραμματικζσ υμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου ι μεταξφ
τουσ ι και με φορείσ του δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμζνα ι από κοινοφ,
για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ κακϊσ και για τθν παροχι
υπθρεςιϊν κάκε είδουσ.
5. Σο υπ. αρικμ. ΦΕΚ4309/τ.Β/30-12-2016 με κζμα: «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ τθσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Σθν με αρικ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/11287/117/25.1.2021 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ
υπολόγου ςε ζργο τθσ .Α.Ε.Π. 301/6 του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
7. Σο από 08-10-2020 εταιρικό ςυμφωνθτικό (partnership agreement) του ζργου AETHER
8. Σθν από 09-10-2020 ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ (subsidy contract) μεταξφ του επικεφαλισ του ζργου και τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία" 2014-2020.
9. Σο από 06-08-2020 Σεχνικό Δελτίο του ζργου AETHER
10.Σο ςχζδιο Προγραμματικισ φμβαςθσ το οποίο εγκρίκθκε από τθν αρικμ. 728/26.10.2020 υνεδρίαςθ τθσ Επ.
Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και ςτθ ςυνζχεια επικυρϊκθκε από τθ φγκλθτο του Ιδρφματοσ ςτθν αρικμ.
178/19.11.2020 υνεδρίαςθ αυτισ (ςχετικό θλεκτρονικό μινυμα ΕΛΚΕ προσ ΔΙΑΠ τθν 22.7.2021).
11.Σθν υπ’ αρικμ. 120/2020 (ΑΔΑ: 68Κ7Λ6-ΛΛ1) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
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Πολιτικισ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Αποδοχι υλοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ
πρόταςθσ με τίτλο «υμμαχία για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν πόρω ν – Alliance for the
Effective Transnational Handling of Environmental Resources» - AETHER κακϊσ και του τρόπου υλοποίθςθσ»
12.Σθν υπ. αρ. πρωτ. 126939-30/11/2020 (ΑΔΑ:ΨΕΘ246ΜΣΛΡ-Θ98) απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου AETHER ςτο
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτθ ΑΕΠ 301/6 (2020ΕΠ30160006).
13.Σo υπ. αρ. πρωτ.212330/399/29-07-2021 (Α.Π. ΠΔΕ/ΔΑΠ/212882/2403/29-07-2021) ζγγραφο Νομικισ
Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ περί οριςτικοποίθςθσ του νομικοφ πλαιςίου τθσ παροφςασ
14.Σθν υπ. αρ. 40385/1655/27.5.2021 (ΑΔΑ 6ΧΡ67Λ6-Η2Α) απόφαςθ «Οριςμόσ υπαλλιλων τθσ Π.Δ.Ε. για τθν
υλοποίθςθ του εγκρικζντοσ ευρωπαϊκοφ ςτρατθγικοφ ζργου «υμμαχία για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν πόρων– Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» AETHER ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020».
15.Σθν υπ. αρικμ. 995/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΔ7Λ6-ΦΩΛ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ζγκριςθ ςφναψθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ και τθν υπογραφι τθσ
16.Σθν τροποποίθςθ του ςχεδίου τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ το οποίο εγκρίκθκε από τθν αρικμ.
780/08.09.2021 υνεδρίαςθ τθσ Επ. Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και ςτθ ςυνζχεια επικυρϊκθκε από τθ
φγκλθτο του Ιδρφματοσ ςτθν αρικμ. 191/17.09.2021 υνεδρίαςθ αυτισ.
Για τθν ομαλι εκτζλεςθ των όρων τθσ εν κεματι προγραμματικισ ςφμβαςθσ , κρίκθκε αναγκαία από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ φορείσ (κατόπιν και ςφμφωνθσ γνϊμθσ των νομικϊν υπθρεςιϊν) θ προςκικθ ςυμπλθρωματικϊν
ςτοιχείων και διορκϊςεων ωσ κάτωκι:
i. Διόρκωςθ ςτο ΑΦΜ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και του νόμιμου εκπροςϊπου του.
ii. το νομοκετικό πλαίςιο προςτζκθκαν τα εξισ:
 Σο άρκρο 24 του ν. 4386/2016 και τα άρκρα 50-68 του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114Α/4.8.17), ωσ ιςχφουν που
αποτελοφν το ειδικό νομοκετικό κακεςτϊσ που διζπει όλουσ τουσ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, ςφμφωνα με το άρκρο 87 του
Ν. 4485/17.
 Σο Ν.Δ. 4425/64 (ΦΕΚ 216/Α/11.11.1964 Περί ιδρφςεωσ Πανεπιςτθμίου εν Πάτραισ)
 Σισ διατάξεισ του ν.4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και
διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Αϋ 195), όπωσ ιςχφει και του ν. 4485/2017
«Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ
114), όπωσ ιςχφει.
 Σθ με αρικμ. 6529/33333 (ΦΕΚ 3899/Βϋ/25.10.2019) απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
(υνεδρίαςθ 158/19.9.2019)«Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν».
 Σθν παρ. 1 του άρκρου 50 «φςταςθ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ- κοπόσ» του ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και
Λειτουργία τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 114)» .
 Σο υπ. αρικμ.πρωτ. 212330/399/29-07-21 (Α.Π. ΠΔΕ/ΔΑΠ/212882/2403/29-07-21) ζγγραφο τθσ νομικισ
υπθρεςίασ τθσ Π.Δ.Ε. περί οριςτικοποίθςθσ του νομικοφ πλαιςίου τθσ παροφςασ
 Σθν τροποποίθςθ του ςχεδίου τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ το οποίο εγκρίκθκε από τθν αρικμ.
780/08.09.2021 υνεδρίαςθ τθσ Επ. Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και ςτθ ςυνζχεια επικυρϊκθκε από
τθ φγκλθτο του Ιδρφματοσ ςτθν αρικμ. 191/17.09.2021 υνεδρίαςθ αυτισ
iii. το τζλοσ του άρκρου 6 προςτζκθκε θ εξισ παράγραφόσ: Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν διενζργεια των πλθρωμϊν, κα προςκομίηονται τα νόμιμα παραςτατικά ςτοιχεία. O
Φορζασ Τλοποίθςθσ δεν μπορεί να αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το
παραπάνω ποςό, όπωσ επίςθσ θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει ουδεμία οικονομικι
υποχρζωςθ πζραν του ανωτζρω εγκεκριμζνου ποςοφ. Σθν οικονομικι διαχείριςθ του ζργου προσ όφελοσ του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν κα αναλάβει ο Ειδικόσ Λογαριαςµόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Πανεπιςτθµίου Πατρϊν
(«φορζασ διαχείριςθσ», ςφμφωνα με το άρκρο 50 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚΑ 114/4.8.17) (Διεφκυνςθ:
Πανεπιςτθµιοφπολθ Ρίο, Πάτρα, 26 500 Α.Φ.Μ. 998219694, Ά ∆.Ο.Τ. Πατρϊν).
iv. το άρκρο 7 διορκϊκθκε το άρκρο που αναφζρεται ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω,
Παρακαλοφμε για τθν :
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Σροποποίθςθ τθσ υπ. αρκμ. 995/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ με κζμα ««Ζγκριςθ ςφναψθσ
Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ Π.Δ.Ε., και Πανεπιςτθμίου Πατρϊν για τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ζργου
AETHER «υμμαχία για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν πόρων – Alliance for the Effective
Transnational Handling of Environmental Resources», προχπολογιςμόσ: 118.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ:
Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», ΟΠ 5070064,
κ.ε.:2020ΕΠ30160006» ωσ προσ το ςχζδιο τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό επιςυνάπτεται.
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ. αρικμ. 995/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ, ωσ ζχει
Θ Προγραμματικι ςφμβαςθ ζχει ωσ εξισ:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
Γ.Δ. ΑΝ/ΚΟΤ ΠΡ/ΜΟΤ, ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠ/ΜΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡ/ΜΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ

Μεταξφ των Φορζων

Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
και
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Για τθν υλοποίθςθ του ζργου

«υμμαχία για τθν αποτελεςματικι αντιμετώπιςθ
περιβαλλοντικών πόρων» (Alliance for the Effective
Transnational Handling of Environmental Resources) AETHER
του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
INTERREGVAGREECE-ITALYPROGRAMME 2014-2020

Πάτρα, ….. / …… / 2021

ΑΔΑ: 6ΒΠΛ7Λ6-ΘΚ4

Στθν Ράτρα, ςιμερα τθν ……./……/2021, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
Αφ’ ενόσ
Του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» που
εδρεφει ςτθν Ράτρα, επί τθσ Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν-Ακθνϊν 32, Τ.Κ.26441, ΑΦΜ:997824337, νόμιμα
εκπροςωποφμενθ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. Ηαϊμθ Φωκίωνα, Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ Ρ.Δ.Ε, ωσ «Κφριου Συμβαλλομζνου και Κφριου το υ
Ζργου».
Και αφετζρου
Του φορζα με τθν επωνυμία Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, που εδρεφει ςτθν Ράτρα, ςτθν
Ρανεπιςτθμιοφπολθ - κτίριο Α, ίο, Τ.Κ. 26500, με ΑΦΜ 090061075, ΔΟΥ Αϋ Ρατρϊν, που
εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από τον Ρρφτανθ, Κακθγθτι Χριςτο
Ι.Μποφρα, ωσ Νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 108176/21 Διαπιςτωτικι Ρράξθ, που
κα αποκαλείται εφεξισ ςτθν παροφςα χάριν ςυντομίασ «Φορζασ Υλοποίθςθσ»
Ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και ειδικότερα τισ παρακάτω διατάξεισ
όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Τισ διατάξεισ του ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με τον οποίο ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ-ΟΤΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα
το άρκρο 100 αυτοφ ςφμφωνα με το οποίο οι Ρεριφζρειεσ μποροφν να ςυνάπτουν
Ρρογραμματικζσ Συμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου ι μεταξφ τουσ ι και με φορείσ του
δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, για τθ
μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ κακϊσ και για τθν
παροχι υπθρεςιϊν κάκε είδουσ.
Το ν.4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
Το υπ. αρικμ. ΦΕΚ4309/τ.Β/30-12-2016 με κζμα: «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ τθσ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Το υπ. αρ. ΦΕΚ 4372Β/05-10-2020 περί Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
Το Ν.Δ. 4425/64 (ΦΕΚ 216/Α/11.11.1964 Ρερί ιδρφςεωσ Ρανεπιςτθμίου εν Ράτραισ)
Τισ διατάξεισ του ν.4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και
διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Αϋ 195), όπωσ ιςχφει και του ν.
4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 114), όπωσ ιςχφει.
Τθ με αρικμ. 6529/33333 (ΦΕΚ 3899/Βϋ/25.10.2019) απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου
Ρατρϊν (Συνεδρίαςθ 158/19.9.2019)«Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν».
Τθν παρ. 1 του άρκρου 50 «Σφςταςθ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ- Σκοπόσ» του ν. 4485/2017
«Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 114)» .
Το άρκρο 24 του ν. 4386/2016 και τα άρκρα 50-68 του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114Α/4.8.17), ωσ ιςχφουν
Σελίδα 6 από 19

ΑΔΑ: 6ΒΠΛ7Λ6-ΘΚ4
που αποτελοφν το ειδικό νομοκετικό κακεςτϊσ που διζπει όλουσ τουσ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, ςφμφωνα με
το άρκρο 87 του Ν. 4485/17.
10. Τθν υπ’ αρικμ. 120/2020 (ΑΔΑ: 68ΣΚ7Λ6-ΛΛ1) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και
Κοινωνικισ Ρολιτικισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Αποδοχι
υλοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πρόταςθσ με τίτλο «Συμμαχία για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental
Resources» - AETHER κακϊσ και του τρόπου υλοποίθςθσ»
11. Τθν υπ. αρ. πρωτ. 126939-30/11/2020 (ΑΔΑ:ΨΕΘ246ΜΤΛ-Θ98) απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου
AETHER ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2020, ςτθ ΣΑΕΡ 301/6 (2020ΕΡ30160006).
12. Τθν υπ. αρ. 40385/1655/27.5.2021 (ΑΔΑ 6Χ67Λ6-Η2Α) απόφαςθ «Οριςμόσ υπαλλιλων τθσ Ρ.Δ.Ε.
για τθν υλοποίθςθ του εγκρικζντοσ ευρωπαϊκοφ ςτρατθγικοφ ζργου «Συμμαχία για τθν
αποτελεςματικι
διαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν
πόρων–
Alliance
for
the
EffectiveTransnationalHandling of Environmental Resources» - AETHER ςτο πλαίςιο του
διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020».
13. Το ςχζδιο προγραμματικισ ςφμβαςθσ το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 728/26.10.2020
Συνεδρίαςθ τθσ Επ. Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και ςτθ ςυνζχεια επικυρϊκθκε από τθ
Σφγκλθτο του Ιδρφματοσ ςτθν αρικμ. 178/19.11.2020 (ςχετικό θλεκτρονικό μινυμα ΕΛΕΚΕ προσ ΔΙΑΡ
τθν 22.07.21).
14. Το υπ. αρικμ.πρωτ. 212330/399/29-07-21 (Α.Ρ. ΡΔΕ/ΔΑΡ/212882/2403/29-07-21) ζγγραφο τθσ
νομικισ υπθρεςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε. περί οριςτικοποίθςθσ του νομικοφ πλαιςίου τθσ παροφςασ.
15. Τθν υπ. αρικμ. 995/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΔ7Λ6-ΦΩΛ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ζγκριςθ ςφναψθσ τθσ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ και τθν υπογραφι τθσ.
16. Τθν τροποποίθςθ του ςχεδίου τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ το οποίο εγκρίκθκε από τθν αρικμ.
780/08.09.2021 Συνεδρίαςθ τθσ Επ. Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και ςτθ ςυνζχεια
επικυρϊκθκε από τθ Σφγκλθτο του Ιδρφματοσ ςτθν αρικμ. 191/17.09.2021 Συνεδρίαςθ αυτισ.
17. Τθν υπ. αρικμ. …../2021 (ΑΔΑ:…….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ ……….
υμφωνοφνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και θ αναποτελεςματικι χριςθ και θ εποικοδομθτικι
εκμετάλλευςθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων αναδφονται ωσ ςθμαντικζσ κοινζσ απειλζσ ςτθν
περιοχι Ελλάδασ-Ιταλίασ.
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτθτο να αναπτυχκεί μια ολοκλθρωμζνθ και κοινι προςζγγιςθ μεταξφ
ελλθνικϊν και ιταλικϊν περιοχϊν.
Θ αφξθςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των υποδομϊν, των οικοςυςτθμάτων και των κοινωνιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ αποτελεί ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ αποτελεςματικισ πρόλθψθσ καταςτροφϊν. Θ πρόλθψθ
ςυνδζεται με δραςτθριότθτεσ ετοιμότθτασ και ανταπόκριςθσ.
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Οι δράςεισ παρακολοφκθςθσ, πρόλθψθσ και προειδοποίθςθσ ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των επιπτϊςεων
και ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνιϊν για να αντιμετωπίηουν μελλοντικζσ καταςτροφζσ, φυςικά φαινόμενα
ι επιδθμιολογικά ηθτιματα. Υπάρχει επίςθσ μια ςαφισ
ςχζςθ μεταξφ τθσ μείωςθσ του κινδφνου, τθσ φτϊχειασ και τθσ ανάπτυξθσ. Τα κζματα διαχείριςθσ
κινδφνων ενςωματϊνονται όλο και περιςςότερο ςε βαςικοφσ τομείσ πολιτικισ τθσ ΕΕ, όπωσ είναι θ
υγεία, το περιβάλλον, θ προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, θ ανάπτυξθ, θ ςυνοχι, θ γεωργία, οι
μεταφορζσ, θ ενζργεια, θ ζρευνα και θ καινοτομία. Μαηί αντιμετωπίηουν τισ παγκόςμιεσ προκλιςεισ
τθσ φτϊχειασ, τθσ κλιματικισ και περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ, τθσ ευθμερίασ και τθσ ειρινθσ.
Το ζργο AETHER αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια των κεςμικϊν και επιςτθμονικϊν φορζων
που δραςτθριοποιοφνται ςε ναυτιλιακά, παράκτια και καλάςςια κζματα. Αναπτφςςεται ςτο πλαίςιο
του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2: Ολοκλθρωμζνθ Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ και ςε ςυνάρτθςθ με τον
Ειδικό Στόχο (SO 2.2) του Ρρογράμματοσ Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020: «Βελτίωςθ κοινϊν ςχεδίων
διαχείριςθσ και διακυβζρνθςθσ για τθ βιοποικιλότθτα των παράκτιων και αγροτικϊν οικοςυςτθμάτων,
δίνοντασ προςοχι ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ και τθν ανάπτυξθ μζτρων
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ».
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΣΘΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ
Συμμετζχοντεσ ςτθν παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ είναι οι:


Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ Κφριοσ Συμβαλλόμενοσ και Κφριοσ του Ζργου

Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ωσ ζχουςα αρμοδιότθτεσ ςυντονιςμοφ και επίβλεψθσ του ζργου τθσ
πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των
καταςτροφϊν, εντόσ των ορίων τθσ εδαφικισ τθσ περιφζρειασ κακϊσ και τθ λιψθ μζτρων για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ ςυμμετείχε ςε πρόταςθ, ςτο πλαίςιο τθσ 6θσ ςτοχευμζνθσ
πρόςκλθςθσ του προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 (πρόςκλθςθ ςτρατθγικϊν ζργων), ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2:
Ολοκλθρωμζνθ Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ, Θεματικόσ Στόχοσ: Διατιρθςθ και προςταςία του
περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων, Ειδικόσ Στόχοσ 2.2 Βελτίωςθ των
κοινϊν ςχεδίων διακυβζρνθςθσ και διαχείριςθσ για τθν βιοποικιλότθτα των παράκτιων, και
αγροτικϊν οικοςυςτθμάτων. Θ πρόταςθ αφορά το ζργο Συμμαχία για τθν αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν πόρων» (Alliance for the Effective Transnational Handling of
Environmental Resources) τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ με πρ/ςμο για τθν ΡΔΕ 500 χιλ. € και ζχει
ωσ Επικεφαλισ Εταίρο τθν Ρεριφζρεια Απουλίασ (με πρ/ςμο2,2 εκ. €) ενϊ ςυμμετζχουν (πλθν τθσ
ΡΔΕ) το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Τάραντο (με πρ/ςμο800 χιλ €), θ Ρεριφζρεια Θπείρου(με
πρ/ςμο 400 χιλ. €) και θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων(με πρ/ςμο600 χιλ. €). Κατά τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ δθλϊκθκε ςτο τεχνικό δελτίο και εγκρίκθκε από τα ςυλλογικά όργανα τθσ ΡΔΕ θ
ςυνεργαςία ςε επιμζρουσ τμιμα του ζργου θ πρόκεςθ ςυνεργαςίασ με το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν ςε
εξειδικευμζνα αντικείμενα τεχνικισ φφςεωσ


Το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, ωσ φορζασ Υλοποίθςθσ
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Το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν –Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, ωσ τριτοβάκμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ζχει
τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία να ςυνδράμει τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςε εξειδικευμζνα
αντικείμενα του ζργου που χριηουν επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ και αξιοποίθςθσ ερευνθτικϊν
δεδομζνων που το Τμιμα ζχει διακζςιμα για τθν περιοχι μασ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ
Θ προγραμματικι ςφμβαςθ γίνεται ςτθ βάςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με το
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν – Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ με ζντονο
αναπτυξιακό χαρακτιρα. Ο αναπτυξιακόσ χαρακτιρασ ζγκειται ςτθν προςταςία των υποδομϊν και
των οικοςυςτθμάτων με δράςεισ παρακολοφκθςθσ, πρόλθψθσ και προειδοποίθςθσ που ςτοχεφουν ςτθ
μείωςθ των επιπτϊςεων και ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνιϊν για να αντιμετωπίηουν μελλοντικζσ
καταςτροφζσ, φυςικά φαινόμενα ι επιδθμιολογικά ηθτιματα. Θ ανωτζρω προςταςία κα επιτευχκεί με
τθν Δθμιουργία κόμβου πολιτικισ προςταςίασ ςτο χϊρο του Αεροδρομίου Επιταλίου με τθν
αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων για χριςθ από μθ Στελεχωμζνα Αεροςκάφθ (ΣμθΣΑ)
προσ χριςθ από τα Σϊματα Αςφαλείασ .
Για το ςκοπό αυτό, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ υπζγραψε μνθμόνιο ςυναντίλθψθσ και ςυνεργαςίασ
με τα ϊματα Αςφαλείασ (Ελλθνικι Αςτυνομία, Πυροςβεςτικι Τπθρεςία, Λιμενικό ϊμα), βάςει του
οποίου ενιςχφεται θ επιχειρθςιακι ςυνεργαςία όλων των μερϊν ςε επίπεδο Πολιτικισ Προςταςίασ.
Πρόκειται για μια μοναδικι και καινοτόμα ςυνεργαςία περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ θ οποία κα
αναβακμίςει το επίπεδο προςταςίασ από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλεσ απειλζσ όλθσ τθσ Περιφζρειασ .
Θ Περιφζρεια κα προμθκευτεί εξοπλιςμό όπωσ κάμερεσ ακριβείασ, δίκτυο αιςκθτιρων, θλεκτρονικοί
υπολογιςτζσ κ.α. κακϊσ και μθ τελεχωμζνα Αεροςκάφθ (μθΑ) τα οποία κα διατεκοφν ςτισ υπθρεςίεσ
των ωμάτων Αςφαλείασ.
Σο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν κα διακζςει εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία και ερευνθτικά δεδομζνα
ςυνειςφζροντασ ςτθν αναπτυξιακι διάςταςθ του ζργου προφζροντασ ςτθ τοπικι κοινωνία απτά
αποτελζςματα ςε επιχειρθςιακό επίπεδο.
ΑΡΘΡΟ 3
ANTIKEIMENO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ
Το αντικείμενο του ζργου για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ είναι κατά κφριο λόγο θ Δθμιουργία
κόμβου πολιτικισ προςταςίασ ςτο χϊρο του Αεροδρομίου Επιταλίου με τθν αναβάκμιςθ και
εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων για χριςθ από μθ Στελεχωμζνα Αεροςκάφθ (ΣμθΣΑ) – Κζντρο Ελζγχου
κακϊσ και θ πρόβλεψθ για μελλοντικι χριςθ του ωσ κόμβου διαχείριςθσ ζκτακτων αναγκϊν.
Ραράλλθλα θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κα ςυμμετάςχει ςτθν ςυγκρότθςθ τθσ διεκνικισ
ολοκλθρωμζνθσ περιβαλλοντικισ πλατφόρμασ STEP – ICT, ςτθν εκπόνθςθ κοινϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ,
ςτθ Δθμιουργία Ραρατθρθτθρίου Αςτικισ Αειφορίασ για μια Ολοκλθρωμζνθ Ρεριβαλλοντικι
Διαχείριςθ, ςε Δράςεισ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, παρακολοφκθςθσ και κεφαλαιοποίθςθ.
Ριο ςυγκεκριμζνα θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κα αναλάβει τθν διαχείριςθ και επικοινωνία του
ζργου (Ρακζτα εργαςίασ 1 &2) και τθν Δθμιουργία κόμβου πολιτικισ προςταςίασ ςτο χϊρο του
Αεροδρομίου Επιταλίου με τθν προμικεια του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ.
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Το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν ςτο πλαίςιο του ζργου αναλαμβάνει τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ από για τθν εκτζλεςθ των παραδοτζων του ζργου AETHER3.3.1., 3.3.3, 3.3.4, 4.3.1,
4.3.3 και 5.3.3.
Ριο ςυγκεκριμζνα, το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν κα προςφζρει επιςτθμονικι κατάρτιςθ και τεχνογνωςία
ςε κζματα διαμόρφωςθσ κοινϊν πολιτικϊν διακυβζρνθςθσ και διαχείριςθσ ςχεδίων που κα ενιςχφουν
τισ περιοχζσ ςυμμετοχισ. Ταυτόχρονα κα ςυνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ και τθ διαμόρφωςθ ικανοτιτων,
ςτθν παρακολοφκθςθ και ςτθν κεφαλαιοποίθςθ των αποτελεςμάτων. Επιπλζον κα ςυνδράμει ςτθν
ανάπτυξθ διαςυνοριακισ πλατφόρμασ ΤΡΕ για τθν επιτιρθςθ, τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ, τον
ςυντονιςμό και τθν αποκατάςταςθ για περιβαλλοντικζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ενϊ κα
αναπτφξει το οικοςφςτθμα των φορζων που κα ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ του ςυςτιματοσ και των
τεχνολογιϊν που κα εφαρμοςκοφν.
Θ από κοινοφ ςφμπραξθ τθσ περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ και του κακ’ φλθ αρμόδιου
πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ, αποςκοπεί ςτθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που ζχει ωσ
αντικείμενο το ζργο, με παραδοτζα υψθλισ ποιότθτασ που κα ενςωματϊνουν τθν αιχμι τθσ
τεχνολογίασ και κα διαςφαλίηουν τθ ςυνζργεια του ζρευνασ με τθν αυτοδιοίκθςθ εξαςφαλίηοντασ τθ
βιωςιμότθτα και ςυνζχεια των αποτελεςμάτων.
Θ ανάλυςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου δίνεται ςτο Παράρτθμα I που αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
4.1 Ο Κφριοσ του Ζργου αναλαμβάνει:


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.



Να παρζχει ςτο Φορζα Υλοποίθςθσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ και μελζτεσ που ζχει ςτθ
διάκεςι του και να ςυνεργάηεται μαηί του.



Να ορίςει τον εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ.



Να παρζχει ζγκαιρα ςτο Φορζα Υλοποίθςθσ τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ ςχετικά με
οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ αλλαγζσ που επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου.



Να ςυνεργάηεται με τον Φορζα Υλοποίθςθσ για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν προβολι
του Ζργου.
4.2 Ο Φορζασ Υλοποίθςθσ αναλαμβάνει:



Να απαςχολεί και να διακζτει επιςτθμονικό προςωπικό με τα απαραίτθτα και ανάλογα
προςόντα, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αρτιότθτα υλοποίθςθσ τουΖργου.



Να ορίςει με ςχετικι του Απόφαςθ τον επιςτθμονικά, διοικθτικά υπεφκυνο και τθν ομάδα
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ζργου ανά Ρίνακα Ραραδοτζων ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.


Τθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που αφοροφν το Ζργο με απϊτερο ςτόχο τθν επιτυχι εντόσ
χρονοδιαγράμματοσ και ποιοτικι ολοκλιρωςι του.



Να μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν προβολι του Ζργου, ςε ςυνεργαςία με τον
Κφριο του Ζργου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Θ ζναρξθ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ξεκινά από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ …/…../2021 μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
πουπεριγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι, ςφμφωνα με το τεχνικό δελτίο του ζργου AETHER και μζχρισ ότου
εκπλθρωκοφν οι όροι και οι υποχρεϊςεισ που περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ. Σε
περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ του ζργου κα παρατείνεται αναλόγωσ και θ διάρκεια
τθσ παροφςασ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να τροποποιθκεί και ςε άλλθ περίπτωςθ με απόφαςθ των εταίρων
μετά από απλι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και
ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, αν αυτό επιβάλλεται
από το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ κα ακολουκεί το
χρονοδιάγραμμα των Ρακζτων Εργαςίασ το οποίο αναγράφεται ςτο τεχνικό δελτίο του ζργου. Ο
επιμζρουσ προγραμματιςμόσ των δράςεων κα κακοριςτεί από τισ αποφάςεισ των τεχνικϊν
ςυναντιςεων μεταξφ των εταίρων του ζργου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ θμερομθνία παραλαβισ δεν κα
υπερβαίνει τθν ιςχφουςα καταλθκτικι θμερομθνία του ζργου AETHER ςτο ςφνολό του, δθλαδι τθν
31/10/2023.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ
Ο προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των
118.000,00€ και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 ωσ ακολοφκωσ: ΣΑΕΡ
2020ΕΡ30160006, ΚΑΕ 01.071.9919.01.1304.
Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν διενζργεια των
πλθρωμϊν, κα προςκομίηονται τα νόμιμα παραςτατικά ςτοιχεία. O Φορζασ Υλοποίθςθσ δεν μπορεί να
αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποςό, όπωσ επίςθσ θ
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει ουδεμία οικονομικι υποχρζωςθ πζραν του
ανωτζρω εγκεκριμζνου ποςοφ. Τθν οικονομικι διαχείριςθ του ζργου προσ όφελοσ του Ρανεπιςτθμίου
Ρατρϊν κα αναλάβει ο Ειδικόσ Λογαριαςµόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Ρανεπιςτθµίου Ρατρϊν («φορζασ
διαχείριςθσ», ςφμφωνα με το άρκρο 50 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚΑ 114/4.8.17) (Διεφκυνςθ:
Ρανεπιςτθµιοφπολθ ίο, Ράτρα, 26 500 Α.Φ.Μ. 998219694, Ά ∆.Ο.Υ. Ρατρϊν).
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ΑΡΘΡΟ 7
ΣΡΟΠΟ ΜΕΣΑΒΙΒΑΘ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ
Θ μεταβίβαςθ των πόρων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν του ζργου κα γίνεται προσ τον Ειδικό Λογαριαςμό
του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, αυτοτελϊσ για κάκε παραδοτζο ι ομάδα παραδοτζων και φςτερα από τθν
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ και ςχετικι
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ του άρκρου 10 αυτισ.
Αν θ Επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι το παραδοτζο δεν είναι ςφμφωνο με τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ
του αντιςυμβαλλόμενου ι ζχει ελλείψεισ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) ο
φορζασ υλοποίθςθσ ςτον οποίον τάςςεται προκεςμία τουλάχιςτον 20 θμερϊν για τθν κάλυψθ των
ελλείψεων, οπότε το παραδοτζο επανυποβάλλεται ςυμπλθρωμζνο για τθν τιρθςθ εκ νζου τθσ
προβλεπόμενθσ ςτο παρόν διαδικαςίασ παραλαβισ.
Ο φορζασ υλοποίθςθσ πριν τθν καταβολι κάκε δόςθσ κα διαβιβάηει ςτθν ΡΔΕ (ανάλογα με το
παραδοτζο ςφμφωνα με τα παραπάνω) φάκελο πλθρωμισ που κα περιλαμβάνει κατά ελάχιςτο:
Νόμιμα παραςτατικά (τιμολόγιο επιχοριγθςθσ)
Απόφαςθ του νόμιμου εκπροςϊπου με τθν οποία κα κακορίηεται το προςωπικό που κα απαςχολθκεί
ςτο ζργο, τα κακικοντά τουσ ςε ςχζςθ με το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ, ο χρόνοσ απαςχόλθςισ
τουσ, κακϊσ και ο τρόποσ απαςχόλθςισ τουσ ςτθν πράξθ (εντόσ ωραρίου, υπερωριακι απαςχόλθςθ,
πρόςκετθ απαςχόλθςθ)
Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ, υπογεγραμμζνθ από το Νόμιμο Εκπρόςωπο και τον Επιςτθμονικά Υπεφκυνο για
τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςτθν οποία κα περιγράφεται το παραςχεκζν φυςικό και οικονομικό
αντικείμενο.
Κατά περίπτωςθ ότι περιγράφεται ςτο κείμενο οδθγιϊν για τθν διλωςθ άμεςων δαπανϊν προςωπικοφ
ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ ΥΡΑΣΘΔ, με
αρικμ. πρωτ. 61665/11-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΗΥΟ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΡΘΩΘ
Σε περίπτωςθ επιβολισ δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ εισ βάροσ τθσ ΡΔΕ
λόγω αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκείςασ δαπάνθσ που οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ του
ςυμβαλλόμενου φορζα αυτι κα καταλογίηεται εισ βάροσ του ςυμβαλλόμενου φορζα που προζβθ
ςτθν παρατυπία κατά τθν υλοποίθςθσ δράςεων ι πράξεων
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΟΙΝΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ
Για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2α
του άρκρου 100 του ν. 3852/2010, ςυςτινεται όργανο παρακολοφκθςθσ με τθν επωνυμία «Κοινι
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ», με ζδρα τθν Ράτρα αποτελοφμενθ από εκπροςϊπουσ των
ςυμβαλλομζνων ωσ ακολοφκωσ:
Ζνασ (1) Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τον αναπλθρωτι του, που
κα εκτελεί χρζθ Ρροζδρου
Σελίδα 12 από 19

ΑΔΑ: 6ΒΠΛ7Λ6-ΘΚ4
Ζνασ (1) εκπρόςωποσ με τον αναπλθρωτι του από το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ με τον αναπλθρωτι/τρια τθσ
Χρζθ γραμματζα κα εκτελεί υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ.
Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ είναι ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, θ τιρθςθ των όρων
και εκατζρωκεν υποχρεϊςεων, θ ειςιγθςθ προσ τα αρμόδια όργανα των ςυμβαλλομζνων μερϊν κάκε
αναγκαίου μζτρου και ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ, θ αιτιολογθμζνθ αίτθςθ
τροποποίθςθσ κάκε ςτοιχείου του ζργου, θ παρακολοφκθςθ τθσ απορρόφθςθσ των πιςτϊςεων, θ
παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ, θ λφςθ τθσ παροφςασ και θ επίλυςθ κάκε διαφοράσ μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν που προκφπτει ςχετικά με τθν ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
και τον τρόπο εφαρμογισ τθσ.
Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυγκαλείται εγγράφωσ από τον Ρρόεδρό τθσ. Στθν πρόςκλθςθ
αναγράφονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ενϊ ειδοποιοφνται τα μζλθ τθσ εγκαίρωσ. Στθν
θμεριςια διάταξθ ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ και τα κζματα που κα ηθτιςει εγγράφωσ ζςτω και ζνα
από τα μζλθ τθσ.
Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνζρχεται τακτικά και ζκτακτα όταν το ηθτιςει εγγράφωσ ζνα
από τα μζλθ τθσ. Κάκε μζλοσ μπορεί να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ υπθρεςιακά ςτελζχθ του φορζα από
τον οποίο ζχει οριςκεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ.
Τα πρακτικά τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ κοινοποιοφνται ςε όλα τα μζλθ αφοφ
υπογραφοφν. Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
μζλθ τθσ. Οι αποφάςεισ τθσ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ, λαμβάνονται δε κατά πλειοψθφία των
παρόντων μελϊν και δεςμεφουν όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ. Σε περιπτϊςεισ ιςοψθφίασ θ
ψιφοσ του Ρροζδρου λαμβάνεται ωσ διπλι ψιφοσ. Οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ που ενδεχομζνωσ
απαιτθκοφν για τθ λειτουργία τθσ Κοινισ Επιτροπισ, κα κακοριςκοφν με αποφάςεισ τθσ.
Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ υποςτθρίηεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που ζχει γνϊςθ του
αντικειμζνου των παραδοτζων. Θ επιτροπι παραλαβισ ςυγκροτείται με τθ ςυμμετοχι προςωπικοφ
με γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και εκφράηει γνϊμθ επί των κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΓΚΡΟΣΘΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ςυγκροτείται από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ (Κφριοσ του Ζργου) τριμελισ Επιτροπι Ραραλαβισ για τθν υποβοικθςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ, θ οποία κα γνωμοδοτεί και κα εκφζρει άποψθ επί των παραδοτζων που
ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςυντάςςοντασ αντίςτοιχα πρωτόκολλα παραλαβισ. Στο
ςυγκεκριμζνο ζργο επιτροπι παραλαβισ ορίηεται θ ομάδα ζργου (ΑΔΑ 6Χ67Λ6-Η2Α) ςτθ ςφνκεςθ
τθσ οποίασ υπάρχει το απαραίτθτο επιςτθμονικό δυναμικό με τθ ςχετικι εξειδίκευςθ. Για τθν
διαδικαςία παραλαβισ ιςχφουν οι προβλζψεισ του άρκρου 9 του παρόντοσ.
Κάκε παραδοτζο (ι και τροποποίθςθ αυτοφ) κα υποβάλλεται ςε τρία αντίτυπα ςε φυςικι και
θλεκτρονικι μορφι από τον Συμβαλλόμενο.
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Ρικανζσ τροποποιιςεισ των παραδοτζων, όπωσ του χρόνου παράδοςθσ ι του περιεχομζνου αυτϊν
δεν κα πρζπει να αλλοιϊνουν το φυςικό αντικείμενο του ζργου και κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ
από τθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ζργου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΕΠΕΙΕ
Θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι
ουςιϊδεισ ι θ παράβαςθ των διατάξεων του νόμου και τθσ καλισ πίςτθσ από οποιοδιποτε από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, παρζχει ςτο άλλο μζροσ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να αξιϊςει
κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία του. Για το υπαίτιο μζροσ πζραν του καταλογιςμοφ τθσ ευκφνθσ που
του ανικει, ςε περίπτωςθ υπαναχϊρθςθσ ι µθ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ ορίηεται ποινικι
ριτρα ποςοφ 5% επί του προχπολογιςμοφ του φςτερα από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Κοινισ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ.
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν αμοιβαία υποχρζωςθ να καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθ
διευκζτθςθ των ηθτθμάτων που τυχόν ανακφπτουν και να μεριμνοφν για τθ ςυμβιβαςτικι επίλυςθ των
διαφορϊν, που ενδεχόμενα να προκφπτουν μεταξφ τουσ από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ
προγραμματικισ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που αφορά ςτθν εκτζλεςθ και ερμθνεία των όρων
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και που δεν κα επιλφεται από τθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, δφναται να επιλφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια τθσ Ράτρασ.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πνευματικά δικαιώματα. Πλα τα ζγγραφα (κακϊσ και ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κλπ.) που κα
ςυνταχκοφν από/για τουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και των
ςυμβάςεων που κα υπογράψουν οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα
παραδοκοφν με τθ λιξθ ιςχφοσ ι τθν λφςθ με οποιοδιποτε τρόπο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον Κφριο
του Ζργου.
Εμπιςτευτικότθτα. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ,
οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςουν ςε τρίτουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Κυρίου του Ζργου, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ
που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου και τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ
Ρικανι τροποποίθςθ των όρων τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ αυτισ κα γίνεται μόνο φςτερα από
ζγγραφθ ςυμφωνία, θ οποία κα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα των ςυμβαλλομζνων μερϊν,
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τθρουμζνων των ιςχυουςϊν διατάξεων. Θ παροφςα προγραμματικι ςφμβαςθ μπορεί να
τροποποιείται ι να ςυμπλθρϊνεται ωσ προσ τθ διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και τουσ λοιποφσ όρουσ,
με εξαίρεςθ το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο, με κοινι ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων
μερϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΡΘΣΡΕ
Σε περίπτωςθ αναίτιασ κακυςτζρθςθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ
Σφμβαςθσ ι µθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν απ’ αυτι ι ςε περίπτωςθ παραβάςεων
αυτισ ι των γενικϊν διατάξεων ι διαπίςτωςθσ ςθμαντικϊν δυςλειτουργιϊν ςτθν πορεία του ζργου,
κάκε ςυμβαλλόμενοσ διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Για το υπαίτιο μζροσ πζραν
του καταλογιςμοφ τθσ ευκφνθσ που του ανικει, ςε περίπτωςθ αναίτιασ υπαναχϊρθςθσ ι µθ
εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ ορίηεται ποινικι ριτρα ποςοφ 5% επί του προχπολογιςμοφ του
υπαίτιου ςυμβαλλόμενου φορζα υπζρ του Κυρίου του Ζργου (Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ) φςτερα
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ ι θ
ανοχι καταςτάςεων αντίκετων προσ τθν προγραμματικι ςφμβαςθ, κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ ςτθ
λιψθ μζτρων που προβλζπει θ ςφμβαςθ αυτι από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν μπορεί να
κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλομζνων μερϊν από δικαίωμα ι απαλλαγι από υποχρεϊςεισ
τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, που δεν αναγνωρίηονται από αυτι τθν
προγραμματικι ςφμβαςθ.
Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε απόδειξθ των
οποίων ςυντάχκθκε θ παροφςα ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ θ οποία αφοφ αναγνϊςκθκε
υπογράφεται ςε τρία (3) πρωτότυπα κατά τα ακόλουκα.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΑ

ΝΟΜΙΜΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΚΠΡΟΩΠΟ
Φωκίων Ηαϊμθσ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπεριφερειάρχθσ
Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτιμίασ
Δυτικισ Ελλάδασ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΠΑΣΡΩΝ

Κακθγθτισ Χριςτοσ Ι.
Μποφρασ, Πρφτανθσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι
ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΘ ΤΜΒΑΘ
Το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, κα υλοποιιςει τα ακόλουκα παραδοτζα:


3.3.1 TransnationalConsultationTable (n. 3 meetings)– Διοργάνωςθ διακρατικισ ςυνεδρίαςθσ
διαβοφλευςθσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ



3.3.3 JointgovernanceandmanagementofPlans–χζδια Κοινισ Διακυβζρνθςθσ και Διαχείριςθσ



3.3.4 CapacityBuilding, monitoringandcapitalizationactivities–Δράςεισ
παρακολοφκθςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ



4.3.1
RecoveryandsetupofanUrbanSustainabilityObservatoryfortheIntegratedEnvironmentalManagement
(locatedinTaranto)–
ΔθμιουργίαΠαρατθρθτθρίουΑςτικισΑειφορίασγιαμιαΟλοκλθρωμζνθΠεριβαλλοντικιΔιαχείριςθ



4.3.3
STEP
–
ICTtransnationalintegratedplatformfortheprotectionofenvironment–
ΔιακρατικιολοκλθρωμζνθπλατφόρμαΣΠΕγιατθνπροςταςίατουπεριβάλλοντοσ



5.3.3 EpitalioAirportFacilitiesupgradedandequipped – WesternGreeceRegion | Educational & Training
of
Stakeholders
Ecosystem–ΑναβάκμιςθκαιεξοπλιςμόσυποδομώναεροδρομίουΕπιταλίου
|
ΕκπαίδευςθΔικαιοφχωντουοικοςυςτιματοσ

Ανάπτυξθσ

δεξιοτιτων,

Μια αναλυτικότερθ περιγραφι των παραδοτζων ζχουν εξισ ( περεταίρω εξειδίκευςθ κα παρζχεται με τθν
υλοποίθςθ του ζργου, τισ κατευκφνςεισ το επικεφαλισ εταίρου και τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο εγκεκριμζνο
δελτίο του ζργου:
D3.3.1 Διοργάνωςθ διακρατικισ ςυνεδρίαςθσ διαβοφλευςθσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
Το παραδοτζο περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό και τθν διεξαγωγι τθσ διαβοφλευςθσ με ςκοπό τον από κοινοφ
κακοριςμό, τθ κζςπιςθ και τθν υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων αλλά και τθν ζγκριςθ κοινϊν πρωτοκόλλων
για ςυςτιματα προςταςίασ και διαχείριςθσ παράκτιων και αγροτικϊν οικοςυςτθμάτων, ςε διεκνικό επίπεδο με
τθν κακοδιγθςθ του επικεφαλισ εταίρου.
D3.3.3 χζδια Κοινισ Διακυβζρνθςθσ και Διαχείριςθσ
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ αυτοφ του παραδοτζου το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν κα ςυνδράμει τον επικεφαλισ εταίρο
για τα ακόλουκα:


Ανάπτυξθ κοινοφ εγγράφου για τθ ςχεδίαςθ τοπικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τθ βελτίωςθ των καλάςςιων,
παράκτιων και θπειρωτικϊν πόρων ςε προςτατευόμενεσ καλάςςιεσ περιοχζσ.



Κοινό πρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ κατολιςκιςεων και διάβρωςθσ ακτϊν



Υποςτιριξθ για τθν αναγνϊριςθ μεκοδολογιϊν για τισ κατολιςκιςεισ και υιοκζτθςθ μεκόδων
παρακολοφκθςθσ



Επιςκζψεισ πεδίου ςτισ πιλοτικζσ περιοχζσ



Σχεδίαςθ οδικοφ Χάρτθ για τον κακοριςμό γενικϊν αρχϊν κοινισ αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ ςε
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ



Συνειςφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ρράςινθ Βίβλου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, θ οποία κα ρυκμίηει τισ δράςεισ και
τισ διαδικαςίεσ αμοιβαίασ βοικειασ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε διαςυνοριακό επίπεδο, που
ςχετίηονται με τα αντικείμενα προσ εξζταςθ του ζργου
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D3.3.4 Δράςεισ Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, παρακολοφκθςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ
Εκπόνθςθ μελζτθσ καλϊν πρακτικϊν και ςυμμετοχι ςε δράςεισ κεφαλαιοποίθςθσ και διάδοςθσ αποτελεςμάτων
πζρα από τθ διαςυνοριακι περιοχι παρζμβαςθσ Ελλάδα – Ιταλία.
D4.3.1 Δθμιουργία Παρατθρθτθρίου Αςτικισ Αειφορίασ για μια Ολοκλθρωμζνθ Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ
Επιςτθμονικι υποςτιριξθ και διοργάνωςθ διακρατικισ ςυνάντθςθσ εργαςίασ για τον κακοριςμό των
διαςυνοριακϊν πολιτικϊν και των υπθρεςιϊν και τθ διαλειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ.
D4.3.3 STEP–Αρχιτεκτονικι Διακρατικισ ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ ΣΠΕ για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ
Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διακρατικισ ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ για τθν περιβαλλοντικι προςταςία. Θ
πλατφόρμα κα υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο το οποίο ζχει αναλάβει τθν αντίςτοιχθ
δράςθ για λογαριαςμό τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και τον επικεφαλισ εταίρο.
D5.3.3 Αναβάκμιςθ και εξοπλιςμόσ υποδομών αεροδρομίου Επιταλίου | Εκπαίδευςθ Δικαιοφχων του
οικοςυςτιματοσ
Στο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ δράςθσ που περιλαμβάνει τθν προμικεια του εξοπλιςμοφ, το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν
κα αναλάβει να αναπτφξει το οικοςφςτθμα των εμπλεκομζνων φορζων ςε περιφερειακό επίπεδο κακϊσ και τον
ςχεδιαςμό και τθν διεξαγωγι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθν τεχνολογικι πλατφόρμα και τθν χριςθ του
ςυςτιματοσ. Ρεριλαμβάνεται θ διοργάνωςθ 2 ςεμιναρίων ςε περιφερειακό επίπεδο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΣΙΣΛΟ

ΠΟΟ

3.3.1

Διοργάνωςθ διακρατικισ ςυνεδρίαςθσ διαβοφλευςθσ ςτθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

5.000,00

3.3.3

χζδια Κοινισ Διακυβζρνθςθσ και Διαχείριςθσ

25.000,00

3.3.4

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων, παρακολοφκθςθσ και
κεφαλαιοποίθςθσ
Δθμιουργία Παρατθρθτθρίου Αςτικισ Αειφορίασ για μια
Ολοκλθρωμζνθ Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ
STEP–Αρχιτεκτονικι Διακρατικισ ολοκλθρωμζνθσ
πλατφόρμασ ΣΠΕ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ

5.000,00

4.3.1
4.3.3
5.3.3

Αναβάκμιςθ και εξοπλιςμόσ υποδομών αεροδρομίου Επιταλίου | Εκπαίδευςθ Δικαιοφχων του οικοςυςτιματοσ
ΤΝΟΛΟ (ςυμπ. ΦΠΑ)

5.000,00
60.000,00
18.000,00
118.000,00

Στθ ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Ρυργάκθ Αναςταςία (τθλεδιάςκεψθ) – Ρροϊςταμζνθ
τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ τθσ Ρ.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του
κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Ρρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 Τισ 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 – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
Σφςταςθσ και Συγκρότθςθσ Ρεριφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Τισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Τθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Ρερί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Τθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

299019/3526/21-10-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματικοφ τθσ
Ρ.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: 6ΒΠΛ7Λ6-ΘΚ4
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ

Τροποποιεί τθν υπ’ αρ. 995/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΔ7Λ6-ΦΩΛ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ
με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν για τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ζργου AETHER «Συμμαχία για τθν
αποτελεςματικι διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling
of Environmental Resources», προχπολογιςμόσ: 118.000,00€ (με Φ.Ρ.Α.), χρθματοδότθςθ: Διακρατικό
Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», ΟΡΣ 5070064,
κ.ε.:2020ΕΡ30160006», ωσ προσ το ςχζδιο τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ. αρικμ. 995/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΔ7Λ6-ΦΩΛ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ ΡΔΕ, ωσ ζχει.

Ο Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ
ψιφιςε αρνθτικά.

Το παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΘ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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