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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 31/31-01-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. οικ.ΠΔΕ/ΓΑΑΙΤ/20042/71/21.01.2019 εισήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Aιτωλοακαρνανίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 31/31-01-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Μελέτες εξέτασης
κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας
Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
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Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.04 16:05:09
EET
Reason:
Location: Athens

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

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 31/2019
Σελίδα 1

ΑΔΑ: Ω75Ε7Λ6-ΟΨΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 2/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ.οικ. 27225/80/25-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ. 75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία – Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων– Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό Μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα),
Αρβανιτάκης Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών),
Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Στη συνεδρίαση ήταν παρών και συμμετείχε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ιωάννης Τέγας.
Παρών, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, ο υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Χάιδας Αλέξανδρος, ΠΕ Διοικητικού βαθμόύ Β’,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 31/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 4 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου
Ναυπακτίας για το έργο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής
Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».
Ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. οικ.ΠΔΕ/ΓΑΑΙΤ/20042/71/21.01.2019 εισήγηση
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνας Σταρακά, που αναφέρει
επί λέξει:
«Έχοντας υπ΄όψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010(ΦΕΚ¨87/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού , όπως οι παρ. 1α και 5
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν. 4071/2012( ΦΕΚ Α΄85).
2) Την υπ ‘αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος» (ΦΕΚ 4309/Τεύχος Β’/30-12-2016).
3) Την υπ’ αριθμόν 141949/21-12-2017 (ΑΔΑ : 9ΟΒΞ465ΧΙ8-ΦΦΣ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης .
4) Την υπ’ αριθμόν ΔΟΥ/οικ./3146/15-06-2018 (ΑΔΑ : 6ΙΑ6465ΧΘΞ-Β42) απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
5) Την απόφαση 546/2018 ( ΑΔΑ: ΩΡΒΛΩΚΓ-Φ14) του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ναυπακτίας.
6) Την από 11-12-2018 ( μέσω e-mail ) σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντού
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε.
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Συγκεκριμένα πρόκειται να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση , η οποία έχει ως
στόχο την διερεύνηση και αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην θέση 2 (πλησίον
Κτήμα Γκιώνα ή πλησίον Ρέμα Λαμαράνη – Μπεκέϊκο) και στην θέση 5 (Πλατεία
Περίστας – Παλαιός Αγ. Αθανάσιος) του οικισμού Περίστας.
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση επιτυγχάνεται η υλοποίηση
επειγόντων εργασιών στα πλαίσια των αναγκών που δημιουργήθηκαν από το
φαινόμενο της κατολίσθησης στην θέση 2 (πλησίον Κτήμα Γκιώνα ή πλησίον Ρέμα
Λαμαράνη – Μπεκέϊκο) και στην θέση 5 (Πλατεία Περίστας – Παλαιός Αγ. Αθανάσιος)
του οικισμού Περίστας με στόχο την προστασία αφενός των κατοικιών και αφετέρου
τόσο του Επαρχιακού όσο και του Δημοτικού Οδικού Δικτύου που διέρχονται από
αυτές τις θέσεις (θέση 2 και θέση 5) της Τοπικής Κοινότητας Περίστας.
Ο Δήμος Ναυπακτίας ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και πιο συγκεκριμένα
θα αναλάβει την διαδικασία ανάθεσης των εργασιών υπαίθρου και των
υποστηρικτικών μελετών, επίβλεψης και καλής εκτέλεσης – έγκρισης και παραλαβής.
Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών υπαίθρου και υποστηρικτικών
μελετών ανέρχεται σε 67.605,10 Ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α.
24%), σε 10.140,77 Ευρώ για απρόβλεπτα 15% και σε 18.659,01 Ευρώ για Φ.Π.Α.
24%, δηλαδή συνολικά σε 96.404,88 Ευρώ (με απρόβλεπτα 15% και με Φ.Π.Α. 24%).
Από το ποσό αυτό οι Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) καλύπτονται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ΣΑΜ-071
και οι Τριάντα Έξι
Χιλιάδες Τετρακόσια Τέσσερα Ευρώ και Ογδόντα Οχτώ Λεπτά (36.404,88 €) από
πόρους του Δήμου Ναυπακτίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1) Tην έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας, για το έργο «Μελέτες εξέτασης
κατολισθητικών φαινομένωνΤοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας
Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».
2) Την παροχή εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για
την υπογραφή της .
3) Τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αναπληρωτή/
αναπληρώτρια στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης».

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και του Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών
φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου
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Ναυπακτίας», σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής της Απόφασης.
2. Εξουσιοδοτεί την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υπογραφή
της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν
λόγω Σύμβασης, ως τακτικό μέλος
την κ. Κωνσταντοπούλου Αναστασία
Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με αναπληρωτή της, τον κ. Αυγέρη
Σάββα, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την υλοποίηση του έργου:
«Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας
Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»
Το έργο έχει ως σκοπό την υλοποίηση της Β’ Φάσης των κατολισθητικών φαινομένων της Τοπικής
κοινότητας Περίστας και πιο συγκεκριμένα την διερεύνηση και την αντιμετώπιση της κατολίσθησης
στην θέση 2 (πλησίον Κτήμα Γκιώνα ή πλησίον Ρέμα Λαμαράνη – Μπεκέϊκο) και στην θέση 5
(Πλατεία Περίστας – Παλαιός Αγ. Αθανάσιος) του οικισμού Περίστας (σύμφωνα και με την υπ’
αριθμόν Τ-2881/2016 μελέτη με τίτλο «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Περίστας του Δήμου
Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.)) και επομένως και τμήματος τόσο του Επαρχιακού όσο και του Δημοτικού Οδικού Δικτύου
που διέρχονται σε αυτόν και περιλαμβάνει : α) τις γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου για την διάνοιξη
διερευνητικών και δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με γεωτρύπανο υπό την επίβλεψη τεχνικού
γεωλόγου – εργαστηριακές δοκιμές για τον καθορισμό των μηχανικών παραμέτρων των σχηματισμών
για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας, β) την γεωτεχνική μελέτη για την
αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας, γ) την στατική μελέτη διαστασιολόγησης
μέτρων αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας.
Στη Ναύπακτο, σήμερα ………………… του μηνός ……………………, του έτους 2019, οι παρακάτω φορείς
που θα αποκαλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι», ήτοι :
α) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαίας, οδός ????, με Α.Φ.Μ.
????, Δ.Ο.Υ. ????, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
κα Χριστίνα Σταρακά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ????/201? απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, καλούμενη εφεξής «Κύριος του έργου» και
β) Ο Δήμος Ναυπακτίας, που εδρεύει στην Ναύπακτο Ν. Αιτωλ/νίας, οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37, με
Α.Φ.Μ. 998517151, Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρώην Ναυπάκτου), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Λουκόπουλο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 546/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, καλούμενο εφεξής «Φορέας υλοποίησης»,
έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.
114/Τεύχος Α’/14-08-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.ΕΚ. 147/Τεύχος Α’/08-082016) έτσι όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α’/07-06-2010)
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
4. Την υπ ‘αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί «Τροποποίηση του Οργανισμού
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Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» (ΦΕΚ 4309/Τεύχος Β’/30-122016).
5. Την υπ’ αριθμόν 141949/21-12-2017 (ΑΔΑ : 9ΟΒΞ465ΧΙ8-ΦΦΣ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στην ΣΑΜ-071 του ενάριθμού έργου
2017ΣΜ07100005 «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων
Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» με προϋπολογισμό
190.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
6. Την υπ’ αριθμόν ΔΟΥ/οικ./3146/15-06-2018 (ΑΔΑ : 6ΙΑ6465ΧΘΞ-Β42) απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί «Έγκρισης δέσμευσης ποσού 190.000,00 € σε
βάρος του προϋπολογισμού του του ενάριθμού 2017ΣΜ07100005 της ΣΑΜ-071, διάθεση
ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών
Κοινότητων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»».
7. Την υπ’ αριθμόν 178/2018 (ΑΔΑ : 6ΘΨΜ7Λ6-9ΡΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 190.000,00 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου
2017ΣΜ07100005 της ΣΑΜ 071 του Π.Δ.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δ. Ε.
Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»».
8. Την υπ’ αριθμόν ????/201? (ΑΔΑ : ??????) απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας περί
έγκρισης δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης.
9. Την υπ’ αριθμόν 546/2018 απόφαση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ναυπακτίας, περί «Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή
επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών
φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου
Ναυπακτίας»».
10. Την υπ’ αριθμόν ????/2019 (ΑΔΑ : ??????) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου για την «Έγκρισης σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας και ορισμός
εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες
εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας
Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».
συνάπτουν στην παρούσα προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του άνω έργου με τους
ακόλουθους όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Περιεχόμενα της Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 2ο : Προοίμιο
ΑΡΘΡΟ 3ο : Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 4ο : Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης – Περιεχόμενο Έργου
ΑΡΘΡΟ 5ο : Χρονοδιάγραμμα
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Προϋπολογισμός – Πόροι – Χρηματοδότηση
ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
ΑΡΘΡΟ 8ο : Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 9ο : Συνέπειες από την παραβίαση των όρων της Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 10ο : Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 11ο : Τελικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ναυπακτίας συστάθηκαν με το Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α’/07-06-2010).
Στην Τ.Κ. Περίστας του Δήμου Ναυπακτίας κατά τον Φεβρουάριο του 2015 εκδηλώθηκαν σοβαρά
κατολισθητικά φαινόμενα όπου κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή από την
Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης του Ι.Γ.Μ.Ε., διαπιστώθηκε ότι τα φαινόμενα που έπληξαν τον οικισμό
είναι σοβαρά και απαιτούν λεπτομερή διερεύνηση (Τεχνική Έκθεση Τ-2834/2015 του Ι.Γ.Μ.Ε.).
Μάλιστα σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν Τ-2881/2016 μελέτη με τίτλο «Τεχνικογεωλογική μελέτη
του οικισμού Περίστας του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) (που εκπονήθηκε κατά την υλοποίηση της Α’
Φάσης των κατολισθητικών φαινομένων της Τοπικής κοινότητας Περίστας) κατά την υλοποίηση της
Β’ Φάσης των κατολισθητικών φαινομένων της Τοπικής κοινότητας Περίστας προτάθηκε η
διερεύνηση και η αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην θέση 2 (πλησίον Κτήμα Γκιώνα ή πλησίον
Ρέμα Λαμαράνη – Μπεκέϊκο) και στην θέση 5 (Πλατεία Περίστας – Παλαιός Αγ. Αθανάσιος) του
οικισμού Περίστας και επομένως και τμήματος τόσο του Επαρχιακού όσο και Δημοτικού Οδικού
Δικτύου που διέρχονται σε αυτόν και περιλαμβάνει :
α) τις γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου για την διάνοιξη διερευνητικών και δειγματοληπτικών
γεωτρήσεων με γεωτρύπανο υπό την επίβλεψη τεχνικού γεωλόγου – εργαστηριακές δοκιμές για τον
καθορισμό των μηχανικών παραμέτρων των σχηματισμών για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων
στην Τ.Κ. Περίστας,
β) την γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας,
γ) την στατική μελέτη διαστασιολόγησης μέτρων αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στην Τ.Κ.
Περίστας.
Ο Δήμος Ναυπακτίας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διερεύνησης της κατολίσθησης στις
παραπάνω δύο θέσεις (θέση 2 και θέση 5) της Τοπικής Κοινότητας Περίστας για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της κατολίσθησης του οικισμού και του οδικού δικτύου (Επαρχιακού
και Δημοτικού) που διέρχεται σε αυτές στις παραπάνω δύο θέσεις (θέση 2 και θέση 5). Το
έργο θα εκτελεσθεί σε τρία στάδια ώστε να προκύψει η βέλτιστη τεχνικο-οικονομική λύση. Το
Α’ στάδιο περιλαμβάνει γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου για την διάνοιξη διερευνητικών και
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με γεωτρύπανο υπό την επίβλεψη τεχνικού γεωλόγου –
εργαστηριακές δοκιμές για τον καθορισμό των μηχανικών παραμέτρων των σχηματισμών για την
αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας. Η αξιολόγηση του Α’ σταδίου θα κρίνει
και την μετάβαση στο Β’ στάδιο, έπειτα από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Το Β’ στάδιο περιλαμβάνει τη σύνταξη μελετών ανάλογα με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των
εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών. Στο έργο «Μελέτες εξέτασης
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κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου
Ναυπακτίας» ο Δήμος Ναυπακτίας αναλαμβάνει για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, την ανάθεση, την επίβλεψη, την έγκριση
και την παραλαβή των ακόλουθων εργασιών υπαίθρου και υποστηρικτικών μελετών :
α) γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου για την διάνοιξη διερευνητικών και δειγματοληπτικών
γεωτρήσεων με γεωτρύπανο υπό την επίβλεψη τεχνικού γεωλόγου σε επιλεγμένες θέσεις θα γίνει
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).
β) εργαστηριακές δοκιμές για τον καθορισμό των μηχανικών παραμέτρων των σχηματισμών για
την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας,
γ) γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας,
δ) στατική μελέτη διαστασιολόγησης μέτρων – έργων αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στην
Τ.Κ. Περίστας.
Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών υπαίθρου και υποστηρικτικών μελετών ανέρχεται σε
67.605,10 Ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α. 24%), σε 10.140,77 Ευρώ για
απρόβλεπτα 15% και σε 18.659,01 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά σε 96.404,88 Ευρώ (με
απρόβλεπτα 15% και με Φ.Π.Α. 24%). Από το ποσό αυτό οι Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €)
καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ΣΑΜ-071 (ενάριθμος έργου
2017ΣΜ07100005) και οι Τριάντα Έξι Χιλιάδες Τετρακόσια Τέσσερα Ευρώ και Ογδόντα Οχτώ
Λεπτά (36.404,88 €) από πόρους του Δήμου Ναυπακτίας (ΚΑΕ ……………..).
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η από κοινού (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
Δήμος Ναυπακτίας) διερεύνηση και αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην θέση 2 (πλησίον Κτήμα
Γκιώνα ή πλησίον Ρέμα Λαμαράνη – Μπεκέϊκο) και στην θέση 5 (Πλατεία Περίστας – Παλαιός
Αγ. Αθανάσιος) του οικισμού Περίστας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση επιτυγχάνεται η υλοποίηση επειγόντων εργασιών στα
πλαίσια των αναγκών που δημιουργήθηκαν από το φαινόμενο της κατολίσθησης στην θέση 2 (πλησίον
Κτήμα Γκιώνα ή πλησίον Ρέμα Λαμαράνη – Μπεκέϊκο) και στην θέση 5 (Πλατεία Περίστας –
Παλαιός Αγ. Αθανάσιος) του οικισμού Περίστας με στόχο την προστασία αφενός των κατοικιών και
αφετέρου τόσο του Επαρχιακού όσο και του Δημοτικού Οδικού Δικτύου που διέρχονται από αυτές τις
θέσεις (θέση 2 και θέση 5) της Τοπικής Κοινότητας Περίστας.
Οι προδιαγραφές σύνταξης των εργασιών, των υποστηρικτικών μελετών προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και θα συνταχθούν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ο Δήμος Ναυπακτίας ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει την
διαδικασία ανάθεσης των εργασιών υπαίθρου και των υποστηρικτικών μελετών, επίβλεψης και
καλής εκτέλεσης – έγκρισης και παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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Η υλοποίηση των εργασιών υπαίθρου και των υποστηρικτικών μελετών της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα
καθοριστούν και θα εγκριθούν από τον Δήμο Ναυπακτίας λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις
του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών υπαίθρου και των υποστηρικτικών
μελετών περιλαμβάνει τα εξής :
Α’ Στάδιο
 Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου – εργαστηριακές δοκιμές για την αντιμετώπιση των
κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας.
Β’ Στάδιο
 Γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας.
 Στατική μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας.
Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών υπαίθρου και υποστηρικτικών μελετών ανέρχεται σε
67.605,10 Ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς Φ.Π.Α. 24%), σε 10.140,77 Ευρώ για
απρόβλεπτα 15% και σε 18.659,01 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά σε 96.404,88 Ευρώ (με
απρόβλεπτα 15% και με Φ.Π.Α. 24%). Από το ποσό αυτό οι Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €)
καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ΣΑΜ-071 και οι Τριάντα Έξι
Χιλιάδες Τετρακόσια Τέσσερα Ευρώ και Ογδόντα Οχτώ Λεπτά (36.404,88 €) από πόρους του
Δήμου Ναυπακτίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνει:
 Την διευκόλυνση με κάθε τρόπο του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου
της παρούσας σύμβασης και στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.
 Την παρακολούθηση της πορείας σύνταξης των μελετών ώστε να ακολουθείται το
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
 Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης όλων των εργασιών και των μελετών του έργου.
 Τον ορισμό των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
 Την πληρωμή – εξόφληση των εργασιών και των μελετών μετά την ολοκλήρωση τους ύστερα
από τις διαδικασίες αναθέσεων που θα έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Ναυπακτίας (ανάθεση,
έγκριση, παραλαβή. κ.λ.π), στο ποσοστό που θα αναλογεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
μέσω της χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 Την υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις όποιες εκάστοτε παρατηρήσεις και υποδείξεις της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 8 της παρούσης.
Ο Δήμου Ναυπακτίας αναλαμβάνει:
 Την ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών υπαίθρου και της σύνταξης των υποστηρικτικών
μελετών σε τρίτους.
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Την επίβλεψη και την πρόοδο των εργασιών ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και
την ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την έγκριση και την παραλαβή των εργασιών υπαίθρου και των υποστηρικτικών μελετών.
Τον ορισμό των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
Την υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις όποιες εκάστοτε παρατηρήσεις και υποδείξεις της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 8 της παρούσης.
Την έγκυρη και αναγκαία πληροφόρηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.
Την πληρωμή – εξόφληση των εργασιών και των μελετών μετά την ολοκλήρωση τους ύστερα
από τις διαδικασίες αναθέσεων που θα έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Ναυπακτίας (ανάθεση,
έγκριση, παραλαβή, κ.λ.π.), στο ποσοστό που θα αναλογεί στον Δήμο Ναυπακτίας μέσω της
χρηματοδότησης από πόρους (ΚΑΕ ……………..) του Δήμου Ναυπακτίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναθέτουν την παρακολούθηση της υλοποίησης της Προγραμματικής
Σύμβασης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία είναι τριμελής και απαρτίζεται, ως
ακολούθως:
 Τον
εκπρόσωπο
της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
που
ορίζεται
ο/η
…………………………………………… με αναπληρωτή/ αναπληρώτρια τον/ την …………………………………………,
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Τον εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας που ορίζεται ο/η …………………………………………… με
αναπληρωτή/ αναπληρώτρια τον/ την ………………………………………………, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας.
 Τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας που
ορίζεται ο/η ……………………………… με αναπληρωτή/ αναπληρώτρια τον/ την …………………………………,
με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Η
αλλαγή αυτή γνωστοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο και δεν επιφέρει τροποποίηση της παρούσας
σύμβασης.
8.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα
συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η
Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης και την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος.
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη
υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της την τυχόν παράταση της
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
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 Επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα
που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, εγκρίνει ειδικότερες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
παρούσας Σύμβασης.
8.2
Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και
όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.
Μάλιστα χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Ναυπακτίας ο οποίος ορίζεται στην
πρώτη της συνεδρίαση και υποχρεούται να τηρεί πρακτικά.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα
οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά
τη διάρκειά της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση
του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και
τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης φυλάσσονται από τον γραμματέα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας
ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημιά.
Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης
δικαιούται να επιλαμβάνεται των διαφορών που θα ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και
να προσπαθεί να υιοθετεί τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η
εξομάλυνση της διαφοράς τότε θα λύεται από τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το ελληνικό και κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη, να προσφύγουν
σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
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δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Π.Σ. από καθέναν από τους
τρίτο και τέταρτο συμβαλλόμενους, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές
ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:
 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ
μέρους του Φορέα Υλοποίησης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον Κύριο του Έργου
ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50€).
 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού τιμήματος
εκ μέρους του Κυρίου του Έργου έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον Φορέα Υλοποίησης
ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50€).
 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10%
του συμβατικού τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και λήγει
με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών των εργασιών και των μελετών (ανάθεση,
έγκριση, παραλαβή, κ.λ.π.) και την σύνταξη σχετικού πρακτικού των μελών της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης περί ολοκλήρωσης όλων των σταδίων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δύναται να τροποποιείται με κοινή συμφωνία μεταξύ των
συμβαλλομένων ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους και το χρονοδιάγραμμα,
ανάλογα με τις επιστημονικές διαπιστώσεις κατά την εξέλιξη του έργου.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, η παράβασή τους δε από
συμβαλλόμενο παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει
την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί (πλήρης αποζημίωση).
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια του Μεσολογγίου.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη
αυτών, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφεται σε τρία
(3) αντίτυπα, όπως ακολουθεί:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Εκπρόσωπος
Ο Εκπρόσωπος
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Δήμου Ναυπακτίας
Χριστίνα Σταρακά
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος
Δήμαρχος
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