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για την από κοινού προσπάθεια έλευσης φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα, μέσω της
διεκδίκησης, παρακολούθησης, ενημέρωσης, ανάληψης δράσης προκειμένου να καταστεί
εφικτή η κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης, σε πρώτη φάση,
στις τρείς μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα – Αγρίνιο – Πύργος.)

Στην Πάτρα σήμερα, …………………………………, οι παρακάτω μετέχοντες στην παρούσα
συμφωνία :

1.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών

32, τ.κ. 26441, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη
2.

Ο Δήμος Πατρέων που εδρεύει στην Πάτρα, Μαιζώνος 108, τ.κ. 26221, νομίμως

εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη
3.

Ο Δήμος Αγρίνίου που εδρεύει στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 10, τ.κ. 30131,

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γεώργιο Παπαναστασίου
4.

Ο Δήμος Πύργου που εδρεύει στον Πύργο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, τ.κ. 27131,

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο
5.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην

Πάτρα, Τριών Ναυάρχων 40, τ.κ. 26221, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο, κ.
Βασίλειο Αϊβαλή
6.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύει στο

Αγρίνιο Π. Σούλου 11 τ.κ. 30100, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο, κ. Στυλιανό
Μπλέτσα.
7.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Πάτρα,

Βότση 2, τ.κ. 26221, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο, κ. Κλεομένη Μπάρλο.
8.

Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, που εδρεύει στο

συνεδριακό κέντρο τέως Δημαρχείου Λουσικών – Δυτική Αχαΐα, νόμιμα εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο, κ. Πέτρο Μαντά.
9.

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Γλαύκου Πάτρας Α.Ε. που εδρεύει στην Πάτρα, Γλαύκου Α

(Πάροδος 60), τ.κ. 26332 νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο
Νικηφορίδη.
10.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην

Πάτρα, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, κ.
Παναγιώτη Τσιχριτζή.
11.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Μεσογείων αριθμ. 357)
και εκπροσωπείται νόμιμα
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12.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΔΑ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.
Μεσογείων αριθμ. 2- 4) και εκπροσωπείται νόμιμα
Συναποδεχόμενοι ότι η πραγματοποίηση του ως άνω περιγραφόμενου πλαισίου θα
αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει ιδιαίτερα θετικά στην ανάπτυξη
της περιοχής συμφωνούν τα κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας στόχο έχει την από κοινού σύνθεση δυνάμεων, τοπικής
αυτοδιοίκησης και επιστημονικών και παραγωγικών φορέων προκειμένου να επιτευχθεί η
κατασκευή και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου στις τρείς μεγαλύτερες πόλεις της
Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο) εξασφαλίζοντας φθηνό αέριο καύσιμο προς τους
πολίτες, τα δημόσια κτήρια και τις επιχειρήσεις αμβλύνοντας έτσι το ανταγωνιστικό
μειονέκτημα που υφίσταται μέχρι σήμερα, αίροντας ταυτόχρονα τον ενεργειακό αποκλεισμό
της Δυτικής Ελλάδας από φθηνό αέριο καύσιμο. Το αποτέλεσμα της κατασκευής και
λειτουργίας του εν λόγω έργου προσφέρει σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά,
οικονομικά οφέλη για την περιοχή, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των
πολιτών.
Πιο συγκεκριμένα μέσα από το παρόν σύμφωνο συνεργασίας όλοι οι συνυπογράφοντες
φορείς δηλώνουν ότι με τα μέλη τους θα συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη του κοινού
σκοπού για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σε πρώτη
φάση, στις τρείς μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας και μέσα στους
στόχους, του όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην σχετική πρόβλεψη στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Δυτική Ελλάδα 2014-2020’’ «Άξονα προτεραιότητας 3 Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», Θεματικό
Στόχο 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε
βασικές υποδομές δικτύων» η οποία και εγκρίθηκε με την C(2018)8831/ 12 Δεκ. 2018
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την παράδοση των δικτύων αυτών
πλήρως αποπερατωμένων και σε πλήρη λειτουργικότητα ως το τέλος του 2023. Το έργο
συνίσταται στην κατασκευή 208 χλμ δικτύου Χαμηλής Πίεσης στον αστικό ιστό των πόλεων,
στην κατασκευή 9.662 συνδέσεων τελικών Πελατών όλων των κατηγοριών (οικιακοίεμπορικοί-βιομηχανικοί) καθώς και στην εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών
(δεξαμενές αποθήκευσης LNG – αεριοποιητές).
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Η εξειδίκευση συμβολής του κάθε μέλους του συμφώνου συνεργασίας προς τον σκοπό
αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα πλαίσια του παρόντος συμφώνου συνεργασίας ο κάθε συμμετέχοντας θα συνεισφέρει
σύμφωνα με την ανάλυση του παρόντος άρθρου.

1.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως επισπεύδουσα από την αυτοδιοίκηση στην

διεκδίκηση αναλαμβάνει τον συντονισμό δήμων και φορέων του παρόντος Συμφώνου
Συνεργασίας. Αναλαμβάνει όλες τις επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία και όλες τις σχετικές
αρμόδιες υπηρεσίες/εταιρείες του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, ενώ συνεργάζεται με
όλους τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής για την επίτευξη του
κοινού σκοπού διασφαλίζοντας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας την δημόσια συμμετοχή. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει την έκδοση
πρόσκλησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας, σύμφωνα
με τα ανωτέρω ποσά και με αποκλειστικό δικαιούχο την ΔΕΔΑ.

2.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ως ο πλέον ωφελούμενος από το έργο Δήμος αναλαμβάνει να

συνεργάζεται εποικοδομητικά με το σύνολο των συμμετεχόντων στο παρόν σύμφωνο
συνεργασίας με στόχο την επίτευξη του κοινού σκοπού. Αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει
με κάθε μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προκειμένου να ολοκληρωθεί η
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων (δεξαμενών) αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού
αερίου (ΥΦΑ/LNG) και τροφοδοσίας των δικτύων με την ανεύρεση και πολεοδομική
χωροθέτηση δύο, κατ΄ ελάχιστο, εκτάσεων επιφάνειας τουλάχιστον 4 στρεμμάτων η
καθεμία, να λάβει κάθε απαιτούμενο από την νομοθεσία μέτρο για την υλοποίηση της
χωροθέτησης και έναρξης λειτουργίας

και να δράσει καταλυτικά όσον αφορά τις

απαιτούμενες εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις και μελέτες προκειμένου δημότες/δημοτικοί/δημόσιοι
φορείς και επιχειρήσεις να αποκτήσουν μέσω του δικτύου φυσικού αερίου πρόσβαση σε
φθηνό καύσιμο. Γίνεται μνεία ότι ο Δήμος Πατρέων θα μεριμνήσει στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του για την δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων που θα ανήκουν στην ιδιοκτησία
του και θα συμβάλλει οικονομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο στην εκπόνηση μελετών
καθώς αναγνωρίζει ότι το έργο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των δημοτών του.

3.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ως ωφελούμενος από το έργο Δήμος αναλαμβάνει να

συνεργάζεται εποικοδομητικά με το σύνολο των συμμετεχόντων στο παρόν σύμφωνο
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συνεργασίας με στόχο την επίτευξη του κοινού σκοπού. Αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει
προκειμένου να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG) και τροφοδοσίας των δικτύων με
την ανεύρεση και χωροθέτηση εκτάσεως επιφάνειας τουλάχιστον 4 στρεμμάτων, να λάβει
κάθε απαιτούμενο από την νομοθεσία μέτρο για την υλοποίηση της χωροθέτησης και
έναρξης λειτουργίας και να δράσει καταλυτικά όσον αφορά τις απαιτούμενες εγκρίσεις και
να δράσει καταλυτικά όσον αφορά τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις προκειμένου
δημότες/δημοτικοί/δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις να αποκτήσουν μέσω του δικτύου
φυσικού αερίου πρόσβαση σε φθηνό καύσιμο.Γίνεται μνεία ότι ο Δήμος Αγρινίου θα
μεριμνήσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του για την δωρεάν παραχώρηση έκτασης που
θα ανήκει στην ιδιοκτησία του και θα συμβάλλει οικονομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο
στην εκπόνηση μελετών καθώς αναγνωρίζει ότι το έργο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των
δημοτών του.

4.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ως ωφελούμενος από το έργο Δήμος αναλαμβάνει να

συνεργάζεται εποικοδομητικά με το σύνολο των συμμετεχόντων στο παρόν σύμφωνο
συνεργασίας με στόχο την επίτευξη του κοινού σκοπού. Αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει
προκειμένου

να

ολοκληρωθεί

η

χωροθέτηση

των

εγκαταστάσεων

αποθήκευσης

υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG) και τροφοδοσίας των δικτύων με την ανεύρεση
και χωροθέτηση εκτάσεως επιφάνειας τουλάχιστον 4 στρεμμάτων, να λάβει κάθε
απαιτούμενο από την νομοθεσία μέτρο για την υλοποίηση της χωροθέτησης και έναρξης
λειτουργίας και να δράσει καταλυτικά όσον αφορά τις απαιτούμενες δράσεις, εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις

προκειμένου

δημότες/δημοτικοί/δημόσιοι

φορείς

και

επιχειρήσεις

αποκτήσουν μέσω του δικτύου φυσικού αερίου πρόσβαση σε φθηνό καύσιμο.Γίνεται μνεία
ότι ο Δήμος Πύργου θα μεριμνήσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του για την δωρεάν
παραχώρηση έκτασης που θα ανήκει στην ιδιοκτησία του και θα συμβάλλει οικονομικά ή με
άλλο πρόσφορο τρόπο στην εκπόνηση μελετών καθώς αναγνωρίζει ότι το έργο αποβλέπει
στην εξυπηρέτηση των δημοτών του.

5.

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχοντας

πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο αναλαμβάνει ως τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας την υποστήριξη του
συνόλου του εγχειρήματος, αξιοποιώντας το σύνολο του επιστημονικού τεχνικού δυναμικού
του της περιοχής και παρέχοντας στους συνυπογράφοντες την παρούσα την απαραίτητη
τεχνογνωσία για την λήψη των βέλτιστων αποφάσεων. Αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει
ενεργά προκειμένου να επιλύονται γρήγορα τα οποία τεχνικά, αναπτυξιακά, αδειοδοτικά
θέματα τα οποία δύναται να παρουσιαστούν μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής και θέση
σε λειτουργία του έργου.
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6.

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ έχοντας

κυρίαρχο ρόλο αναλαμβάνει με το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας ως τεχνικός σύμβουλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την υποστήριξη του συνόλου του εγχειρήματος,
αξιοποιώντας το σύνολο του επιστημονικού τεχνικού δυναμικού του τμήματος και
παρέχοντας στους συνυπογράφοντες την παρούσα την απαραίτητη τεχνογνωσία για την
λήψη των βέλτιστων αποφάσεων. Αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει ενεργά προκειμένου
να επιλύονται γρήγορα τα οποία τεχνικά, αναπτυξιακά, αδειοδοτικά θέματα τα οποία
δύναται να παρουσιαστούν.

7.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ αναλαμβάνει

την υποστήριξη του εγχειρήματος ασκώντας από τη θέση του αντίστοιχη πίεση, τόσο ως
σύνδεσμος, όσο και μέσω των επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρήσεων της περιοχής οι
οποίες αποτελούν μέλη του, προς την κεντρική πολιτική εξουσία. Παράλληλα, ο σύνδεσμος
δεσμεύεται ότι θα συνδράμει στην όποια τεχνική κ.λ.π. πληροφορία ζητηθεί από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματα του ΤΕΕ που συμμετέχουν στο
σύμφωνο συνεργασίας προς την επίτευξη του κοινού στόχου.

8.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

αναλαμβάνει την υποστήριξη του εγχειρήματος με την άμεση ανάληψη δράσης για την
διεκδίκηση, σχεδιασμό και κατόπιν κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης φυσικού
αερίου εντός της ΒΙ.ΠΕ. Δεσμεύεται επίσης για την παροχή προς την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και προς τον τεχνικό της σύμβουλο, τα συνυπογράφοντα την παρούσα τμήματα
του ΤΕΕ, όλων των απαραίτητων εκείνων στοιχείων που πιθανά να χρειαστούν για την
επίτευξη του σκοπού του συμφώνου.

9.

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποστήριξη του

εγχειρήματος με την άμεση ανάληψη δράσης και παροχή κάθε απαραίτητης συνδρομής για
την χωροθέτηση μιας εκ των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ΥΦΑ/LNG και τροφοδοσίας των
δικτύων φυσικού αερίου στην πόλη της Πάτρας εντός ΒΙΟ.ΠΑ Γλαύκου Πάτρας σε
συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων. Δεσμεύεται επίσης προς την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και προς τον τεχνικό της σύμβουλο, τα συνυπογράφοντα στην παρούσα τμήματα
του ΤΕΕ, για την παροχή όλων των απαραίτητων εκείνων στοιχείων που πιθανά να
χρειαστούν για την επίτευξη του στόχου του παρόντος συμφώνου συνεργασίας.

10.

Το

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

αναλαμβάνει την υποστήριξη του εγχειρήματος με αντίστοιχη πίεση των επιχειρήσεων της
περιοχής προς την κεντρική εξουσία ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει ενεργά
σε όποια τεχνική κλπ πληροφορία ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα
αντίστοιχα τμήματα του ΤΕΕ που συμμετέχουν στο σύμφωνο συνεργασίας προς την
επίτευξη του κοινού στόχου.
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11.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε» (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), που αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για τη
λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) αναλαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος την ολοκλήρωση της
κατασκευής του Πιλοτικού Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων στην περιοχή Ρεβυθούσα και
κάθε αναγκαία ενέργεια επέκτασης αυτού

για την αποθήκευσης και μεταφορά

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ/LNG) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του
δικτύου των πόλεων που συμμετέχουν στο παρόν με βάση τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις του έργου όπως αυτό έχει ενταχθεί στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Δυτική Ελλάδα 2014-2020’’, τους οποίους γνωρίζει
και αποδέχεται, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά αποδοτικό και με σκοπό τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των Χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια
συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών
τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής, με την παράδοση αυτού ολοκληρωμένου για πλήρη
χρήση ως 30.9.2021.Για την εκπλήρωση των ανωτέρω όρων και την παρακολούθηση της
εξέλιξης του έργου υποχρεούται να παραδώσει στην Κοινή Επιτροπή Συμφώνου
Συνεργασίας ως 30.3.2020 χρονοδιάγραμμα πορείας εργασιών.

12.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΔΑ Α.Ε.) αποτελεί τον κύριο, νομέα και
κάτοχο του δικτύου διανομής όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις των ν.
2364/1995, 3428/2005, 4001/2011, 4336/2015, 4337/2015 και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως τον εν ισχύει Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής,
(ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), όπως εκάστοτε ισχύουν, αναλαμβάνει εν προκειμένω και στο
πλαίσιο του παρόντος συμφώνου την κατασκευή των εγκαταστάσεων και του κεντρικού
δικτύου σύνδεσης εντός των συμβαλλόμενων Δήμων ώστε να καθίσταται δυνατή η
προμήθεια, μετατροπή, μεταφορά του φυσικού αερίου από τα σημεία μεταφόρτωσης που
θα καθοριστούν εντός των Δήμων στο δίκτυο και η σταδιακή σύνδεση τελικών χρηστών με
αυτό, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης (και κατόπιν εγκρίσεως του Μετόχου της και
της ΡΑΕ)και τον σχεδιασμό του έργου τον οποίο γνωρίζει και αποδέχεται και δηλώνει ότι
δεσμεύεται να συμβάλει στην υλοποίησή του και προς κάλυψη του ελάχιστου
αναφερόμενου σε αυτόν αριθμού χρηστών ανά Δήμο. Ειδικώς δε για την υλοποίηση του
έργου και με σκοπό να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση αυτού σύμφωνα με το

εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Δυτική Ελλάδα
2014-2020’’ εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου δεσμεύεται ότι στο παρόν
στάδιο του έργου θα προβεί α) σε επιλογή, ως 15.3.2020, δύο εναλλακτικών ανά
περίπτωση σημείων μεταφόρτωσης εντός της εδαφικής περιφέρειας των συμβαλλόμενων
Δήμων και του ΒΙΟΠΑ Πάτρας, επιλέγοντας αυτά από τις προτάσεις που του έχουν
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υποβληθεί ώστε να καταστεί δυνατή η κίνηση των διαδικασιών χωροθέτησης αυτών από
τους οικείους ΟΤΑ και να είναι δυνατή η έγκαιρη διάθεσή τους, β) ότι θα συμμετέχει στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιοποιηθεί από την ΠΔΕ για την
κατασκευή δικτύου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, υποβάλλοντας
προσφορά, γ) ότι θα παραδώσει εντός 5 ημερών από την υπογραφή του παρόντος
αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου και δ) ότι θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του
έργου κατά το πέραν της χρηματοδότησης που θα προέρχεται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας ποσό.
Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής θα γίνεται μέσω Κοινής Επιτροπής Συμφώνου
Συνεργασίας (Κ.Ε.Σ.Σ.) που συγκροτείται από δεκατρία (13) μέλη και η οποία θα
υλοποιεί/παρακολουθεί την παρούσα συμφωνία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της
παρούσας και θα παρέχει τακτική ενημέρωση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με όσα ειδικά συμφωνούνται στο παρόν.
Οι ανωτέρω ανάλυση του περιεχομένου του συμφώνου συνεργασίας για τον κάθε φορέα
συμμετοχής δύναται να τροποποιηθεί με αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε.Σ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια του παρόντος συμφώνου συνεργασίας είναι μέχρι τις 31/12/2023 και είναι
δυνατό να παρατείνεται με συμφωνία του συνόλου των μετεχόντων και δεσμευομένων
μερών. Η παράταση της παρούσας θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την ημερομηνία λήξης
της παρούσας και για όσον χρόνο εκ νέου συναποφασισθεί.
Χρόνος έναρξης είναι η ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Κ.Ε.Σ.Σ.)
Τα μετέχοντα στην παρούσα συμφωνία μέρη συμφωνούν στη συγκρότηση Κοινής
Επιτροπής Συμφώνου Συνεργασίας (Κ.Ε.Σ.Σ.):
Η Κοινή Επιτροπή Συμφώνου Συνεργασίας θα συγκροτείται από δεκατρία (13) μέλη.
Δύο μέλη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ένα μέλος από τον κάθε συμμετέχοντα
Φορέα.
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Πρόεδρος της κοινής επιτροπής θα είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
του οποίου η ψήφος του θα προσμετράται διπλά σε περίπτωση ισοψηφίας. Η Επιτροπή
συνεδριάζει νόμιμα εφόσον σε αυτήν παρίσταται τουλάχιστον 7 μέλη.
Η επιτροπή παρακολούθησης θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με πρόσκληση του Προέδρου της.
Αντικείμενο της επιτροπής παρακολούθησης είναι να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης
της Συμφωνίας να συζητεί διεξοδικά τα θέματα που εισάγουν τα μέλη της. Να εξετάζει τα εν
λόγω θέματα, να τα αξιολογεί και να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις στα πλαίσια του
σκοπού της συνεργασίας τους στη παρούσα συμφωνία.
Η Επιτροπή συντάσσει ανά εξάμηνο συνοπτική έκθεση παρακολούθησης της υλοποίησης
του έργου στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες που έχουν συντελεστεί και οι
υπολειπόμενες ενέργειες και εκτίμηση για τον χρόνο υλοποίησης των επιμέρους
υποχρεώσεων των μερών. Ειδικώς συμφωνείται ότι η πρώτη έκθεση θα συνταχθεί με
ημερομηνία αναφοράς 31.3.2020 και θα παραδοθεί ως 10.4.2020.
Για θέματα που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η
Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να ζητά την γνώμη ειδικής τεχνικής επιτροπής στην
οποία συμμετέχουν, με ένα εκπρόσωπο ο καθένας, οι φορείς ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ
Αιτ/νίας, ΔΕΔΑ, ΔΕΣΦΑ και η ΠΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αμφότεροι υπογράφοντες δεσμεύονται στην τήρηση των όρων της παρούσας συμφωνίας
συνεργασίας.

Έκαστο μέλος δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στην

υλοποίηση των στόχων αυτής. Οι συμβαλλόμενοι φορείς οφείλουν να παράσχουν στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην επιτροπή παρακολούθησης κάθε αναγκαία
πληροφόρηση και τεκμηρίωση για την πορεία της υλοποίησης των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνουν με το παρόν και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.
Επιπλέον υποχρεώσεις του εκάστοτε συμβαλλόμενου μπορούν υπάρξουν, να εξειδικευτούν
και να αναπτυχθούν περαιτέρω κατόπιν ομόφωνης απόφασης του συνόλου των μελών της
κοινής επιτροπής παρακολούθησης του συμφώνου συνεργασίας.
Τα μέρη συμφωνούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται δια του παρόντος
εμπροθέσμως και προσηκόντως, αναλαμβάνοντας τις δέουσες ενέργειες ώστε να
διευκολύνουν την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των σκοπών του παρόντος μνημονίου
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πλαισίου της προγραμματικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, τις οποίες γνωρίζουν και αποδέχονται ως ουσιώδες στοιχείο
της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το παρόν σύμφωνο συνεργασίας προϋποθέτει τη συναίνεση του συνόλου των μετεχόντων
σε αυτή και υπογραφόντων μερών. Η λύση της παρούσας συνεργασίας είτε λόγω χρονικού
πέρατος, είτε λόγω απόσυρσης συναίνεσης δεν επηρεάζει πιθανές άλλες συμφωνίες οι
συμβάσεις οι οποίες έχουν συσταθεί απόρροια του παρόντος συμφώνου.

Πάτρα, ………………………………………………

Οι Υπογράφοντες το Σύμφωνο Συνεργασίας
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας,
Νεκτάριος Φαρμάκης

Ο Δήμαρχος Πατρέων,
Κωνσταντίνος Πελετίδης

Ο Δήμαρχος Αγρινίου,
Γεώργιος Παπαναστασίου

Ο Δήμαρχος Πύργου,
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας, Βασίλειος Ν.
Αϊβαλής

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα
Αιτωλ/νίας, Στυλιανός
Μπλέτσας
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Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Βιομηχανίων
Πελοποννήσου,
Κλεομένης Μπάρλος

Ο Πρόεδρος Του
Περιφερειακού
Επιμελητηριακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας,
Παναγιώτης Τσιχριτζής

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων
Στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
Πέτρος Μαντάς

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Πάρκου
Γλαύκου Πάτρας Α.Ε.
Γεώργιος Νικηφορίδης

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
της ΔΕΔΑ Α.Ε.
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