
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-5-2013

     Από το πρακτικό 7/21-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21 του μηνός  ΜΑΪΟΥ του έτους  2013  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα  11:00΄ το

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με

αριθμό   585/17-5-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους

Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και

λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους

ήταν:                                                                                                                                                                

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  (Δικαιολογημένα απούσα) 

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (Δικαιολογημένα απών)

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                               ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και 

έδωσε το λόγο  στον Αντιδήμαρχο   να εισηγηθεί το 4 ο θέμα

ΘΕΜΑ 4Ο  : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Α.Ε.
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 37/2013

Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Αναφορικά  με  τη  Σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  τους  κάτωθι  συμβαλλόμενους:  1)  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου, 2)του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, 3)του Δήμου Ελαφονήσου 4)

της  Ανώνυμης  Αναπτυξιακής  Εταιρείας  ΟΤΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.,  για  την  Εφαρμογή   του  «ΕΙΔΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  2020  -  ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»  στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014, εισηγούμαι τα εξής:

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  υπέβαλλε  την  με  αριθ.  πρωτ.:  21017/  8921/03.04.2012  πρόταση  για

χρηματοδότηση  με  τίτλο:  «ΕΙΔΙΚΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» και συνολικό προϋπολογισμό 120.000.000,00 ευρώ. Με την

υπ’  αριθμ.  πρωτ:  21143/ΔΕ2062/04.05.2012  απόφαση  της  Υπουργού  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας

εγκρίθηκε το Σύστημα Διοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Πελοπόννησο με τον διακριτό τίτλο

«Πελοπόννησος  2020  –  Ευρωπαϊκή  Περιφέρεια».  Βασικός  σκοπός  είναι  η  διαμόρφωση  πλαισίου  ολοκληρωμένης

παρέμβασης με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της Πελοποννήσου μέσω της υλοποίησης ειδικού αναπτυξιακού

προγράμματος στη βάση του Συστήματος Διοίκησης που ορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση. 
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Η  χρηματοδότηση  του  Ειδικού  Αναπτυξιακού  Προγράμματος  έχει  εξασφαλιστεί  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων

Επενδύσεων και  από τα Προγράμματα της  περιόδου 2007-2013 και  2014-2020. Η παραπάνω απόφαση ελήφθη στην

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.ΔΕΠΙΝ στις 14/11/2012 στο Ναύπλιο ως εξής:

«Με  βάση  τους  παραπάνω  στόχους  και  τα  προαναφερόμενα  μέσα  επίτευξής  τους,  η  εφαρμογή  του  Προγράμματος

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ξεκινάει άμεσα με την χρηματοδότηση δράσεων και ώριμων

έργων του από τα Προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013 και με την προετοιμασία ωρίμανσης έργων και δράσεων για

χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020, το οποίο θα πρέπει

να  είναι  πολυτομεακό και  πολυταμειακό προκειμένου  να  καταστεί  ο  κύριος  αναπτυξιακός  μοχλός  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου.»

Το  Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  (ΕΑΠ)  αποσκοπεί  στην  ανάδειξη  της  Πελοποννήσου  σε  βιώσιμη  περιφέρεια

οικονομικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης,  περιφέρεια  γνώσης  και  βέλτιστων  πρακτικών,  σε  σχέση  με  την

επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Δήμος  Ελαφονήσου   είναι  δικαιούχος  του παραπάνω προγράμματος  και  μπορεί  άμεσα να ξεκινήσει  την υποβολή

προτάσεων για ένταξη ώριμων αναπτυξιακών έργων.

Το Πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

• Αποκατάσταση του ενιαίου χαρακτήρα της Πελοποννήσου.  

• Ολοκληρωμένη στήριξη των ποιοτικών Πελοποννησιακών προϊόντων μέσω ενδογενών και εξωτερικών δικτυώσεων  

από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση τους.

• Συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξη κλάδων της «πράσινης» οικονομίας για τη δημιουργία  

θέσεων εργασίας.

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

4. Tην με Αριθμ. Πρωτ: 21143/ΔΕ2062/04/05/2012 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας σχετικά με το Σύστημα Διοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Πελοπόννησο:

«Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  ο  Δήμος  Ελαφονήσου  και  οι  λοιποί  συμβαλλόμενοι  φορείς  της  Προγραμματικής

Σύμβασης, αποφάσισαν να συμπράξουν, για την υλοποίηση του ως άνω ολοκληρωμένου προγράμματος,  προκειμένου να

επιτευχθεί η ορθή, εμπρόθεσμη και  άρτια υλοποίηση αυτού, καθώς και ο σκοπός που η υλοποίηση του έργου αυτού

εξυπηρετεί. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η Προγραμματική Σύμβαση προβλέπεται από το σύστημα διοίκησης του προγράμματος ότι θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους

πόρους των συμβαλλομένων και με την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ενώ δύναται να  χρηματοδοτηθεί από το

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η άλλο χρηματοδοτικό μέσο

Με την Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος, η οποία είναι

υπεύθυνη  για  την  υποβοήθηση  του  έργου  της  Επιτροπής  Συντονισμού  και  Εξειδίκευσης  και  της  Επιτροπής
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Παρακολούθησης του ΕΑΠ για την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με τίτλο «Πελοπόννησος 2020

– Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

Η υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος αφορά τα παρακάτω:

Α) Υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης.

Β) Υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Γ) Λοιπές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Τεχνικής Γραμματείας.

Δ) Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη για την Εξειδίκευση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, ένταξη πράξεων

και φορείς υλοποίησης των έργων, ενεργειών και μελετών που θα χρηματοδοτηθούν από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  εκτέλεσης  των  προβλεπόμενων  από  το  άρθρο  3  και  το  ΠΑΡΑΤΗΜΑ  ΙΙΙ  της

Προγραμματικής  Σύμβασης  υπηρεσιών  και  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  720.000,00  €  πλέον  ΦΠΑ.  Ο

προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από τις συμβαλλόμενες

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τις οποίες, η κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα συνεισφέρει

το  ποσό  των  40.000,00  €  πλέον  ΦΠΑ,  προερχόμενο  από  ιδίους  πόρους.  Επιπλέον,  οι  συμβαλλόμενοι  Δήμοι  θα

συνεισφέρουν έκαστος το ποσό των 20.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ, από ιδίους πόρους επίσης, ο δε  Δήμος Ελαφονήσου

ποσόν 20.000,00 με ΦΠΑ  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αφορά διάστημα 24 μηνών,

από την υπογραφή της και παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέλος αυτής.

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της κοινής επιτροπής ανάλογα με την πορεία του φυσικού

αντικειμένου και βέβαια κατόπιν διαβούλευσης με τον ανάδοχο του έργου.

Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε τη έγκριση σκοπιμότητας και τη συμμετοχή του Δήμου μας στην Προγραμματικής

Συμφωνίας, ώστε αυτή να υλοποιηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης που τίθεται προς έγκριση παρατίθεται ως παράρτημα.  

Επίσης καλούμαστε να αποφασίσουμε για τον ορισμό του κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη  ως μέλους στην κοινή επιτροπή

παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής. 

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ψαρομμάτης Παναγιώτης  για την Υπογραφή της Προγραμματικής

Σύμβασης.

Σας θέτω υπόψη το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης  και σας καλώ για την έγκρισή του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελαφονήσου

Μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα  

1. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την Εφαρμογή του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 - ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

για τα έτη 2013-2014, που παρουσιάστηκε στην εισήγηση. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 20.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ,   σε βάρος του κωδικού ΚΑ  00.6736.02. του προϋπολογι -

σμού δαπανών έτους 2013.  
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3. Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Ελαφονήσου κ  Παν.  Ψαρομμάτη  για  την  υπογραφή   της  Προγραμματικής

Σύμβασης . 

4. Ορίζει ως εκπρόσωπο τον κ.  Παν. Ψαρομμάτη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Προ-

γραμματικής Σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020»

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2013 ΚΑΙ 2014 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η    Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Σήμερα  ……………………….. ημέρα …………………….. και ώρα ……….  στην Τρίπολη οι κατωτέρω φορείς : 

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22 1000 και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Πέτρο Τατούλη

2. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Τ.Κ. 22 100 και εκ-

προσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη 

3. Ο  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ  -  ΜΥΚΗΝΩΝ ,  που  εδρεύει  στο  Άργος ,  στην  οδό  Δαναού  3,  Τ.Κ.  21  200

και  εκπροσωπείται  νόμιμα από το Δήμαρχο,  κ.  Δημήτριο Καμπόσο

4. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, που εδρεύει στην Επίδαυρο Αργολίδος,στην οδό Ασκληπιού 54, Τ.Κ. 21 059 και εκπρο-

σωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Γκάτζιο 

5. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, που εδρεύει στο Κρανίδι, Μελίνας Μερκούρη 11, Τ.Κ. 21 300 και εκπροσωπείται νόμι-

μα από το Δήμαρχο, κ. Δημήτριο Καμιζή 

6. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, που εδρεύει στο Ναύπλιο, στην πλατεία Τρειών Ναυάρχων , Τ.Κ. 21 100 και εκπροσω-

πείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κ. Δημήτρη Κωστούρο

7. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, που εδρεύει στο Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ. 22 001 και εκπροσωπείται νόμιμα

από τον Δήμαρχο, κ. Εμμανουήλ Σκαντζό

8. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, που εδρεύει στην Δημητσάνα, Τ.Κ. 22 007 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο,

κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο

9. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, που εδρεύει στην Μεγαλόπολη, στην οδό Παπαναστασίου 30, Τ.Κ. 22 200 και εκ-

προσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Μπούρα

10. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο, Τ.Κ. 22 300 και εκπροσωπείται νόμιμα από

τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Μαρνέρη

11. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, που εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 43, Τ.Κ. 22 100 και εκπρο-

σωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη

12. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 20 001 και εκπροσωπείται νόμιμα

από τον Δήμαρχο, κ. Αννίβα Παπακυριάκο

13. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, που εδρεύει στην Κόρινθο, στην οδό Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20 100 και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
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14. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, στην οδό Ελευθε-

ρίου Βενιζέλου 47, Τ.Κ. 20 300 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη

15. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα, Τ.Κ. 20 500 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ.

Ευάγγελο Ανδριανάκο 

16. Ο ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, στην οδό Λυκούργου Φραντζή

2, Τ.Κ. 20 400 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Κλαδούχο

17. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που εδρεύει στο Κιάτο, στην πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 20 200 και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο

18. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, που εδρεύει στο Γύθειο, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, Τ.Κ. 23 200 και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Πέτρο Ανδρεάκο

19. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Ελαφόνησο, Τ.Κ. 23 053 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη

20. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ, που εδρεύει στη Σκάλα, Τ.Κ. 23 051 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Ιω-

άννη Γρυπιώτη

21. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στους Μολάους, Τ.Κ. 23 052, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Δήμαρχο, κ. Ηρακλή Τριχείλη

22. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, που εδρεύει στην Σπάρτη, στην οδό Γκορτσολόγου 52, Τ.Κ. 23 100 και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Σταύρο Αργειτάκο

23. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Καρδαμύλη, Τ.Κ. 24 022 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Δήμαρχο, κ. Δημήτριο Γιαννημάρα

24. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που εδρεύει στην Καλαμάτα, στην οδό Αριστομένους 28, Τ.Κ. 24 100 και εκπρο-

σωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Νίκα

25. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, που εδρεύει στην Μεσσήνη, στην οδό Δ. Καρατζά 13 Τ.Κ. 24 200 και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο

26. Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ, που εδρεύει στον Μελιγαλά Μεσσηνίας,στην πλατεία Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. 24 002 και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Φίλλιπο Μπάμη

27. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, που εδρεύει στην Πύλο, στην πλατεία Νέστορος Τ.Κ. 24 001 και εκπρο-

σωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Δημήτριο Καφαντάρη

28. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, που εδρεύει στην Κυπαρισσία, στην οδό Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 24 500 και εκπροσωπεί -

ται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια

29. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ που εδρεύει στην Τρίπολη, στην

Επισκοπή Τεγέας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Μπιτζή, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογρα-

φή της παρούσας με την από 0314022012/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 

Α. Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
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4. Tην με Αριθμ. Πρωτ: 21143/ΔΕ2062/04/05/2012 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας σχετικά με το Σύστημα Διοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Πελοπόννη-

σο: «Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

Β. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :

1. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και

των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ. Πέτρο Τατούλη

για την υπογραφή της παρούσας. 

2. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ.

Πέτρο Τατούλη για την υπογραφή της παρούσας. 

3. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δη-

μάρχου, κ. Δημήτριο Καμπόσο για την υπογραφή της παρούσας.

4. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Κων-

σταντίνο Γκάτζιο για την υπογραφή της παρούσας.

5. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ περί έγκρι-

σης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ.

Δημήτριο Καμιζή για την υπογραφή της παρούσας.

6. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ περί έγκρι-

σης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ.

Δημήτριο Κωστούρο για την υπογραφή της παρούσας.

7. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δη-

μάρχου, κ. Εμμανουήλ Σκαντζό για την υπογραφή της παρούσας.

8. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Ιω-

άννη Γιαννόπουλο για την υπογραφή της παρούσας.

9. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ περί

έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρ-

χου, κ. Παναγιώτη Μπούρα για την υπογραφή της παρούσας.

10. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δη-

μάρχου, κ. Ιωάννη Μαρνέρη για την υπογραφή της παρούσας.

11. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Ιω-

άννη Σμυρνιώτη για την υπογραφή της παρούσας.

12. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ περί

έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρ-

χου, κ. Αννίβα Παπακυριάκο για την υπογραφή της παρούσας.

13. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ περί έγκρισης

σκοπιμότητας  και  των όρων της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου,  κ.

Αλέξανδρο Πνευματικό για την υπογραφή της παρούσας.
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14. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιο-

δότησης του Δημάρχου, κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη για την υπογραφή της παρούσας.

15. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΝΕΜΕΑΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας  και  των όρων της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου,  κ.

Ευάγγελο Ανδριανάκο για την υπογραφή της παρούσας.

16. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩ-

ΣΤΙΝΗΣ περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης

του Δημάρχου, κ. Αντώνιο Κλαδούχο για την υπογραφή της παρούσας.

17. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Σπυ-

ρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της παρούσας.

18. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δη-

μάρχου, κ. Πέτρο Ανδρεάκο για την υπογραφή της παρούσας.

19. Την  υπ’  αριθμ.  ……………………..  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ περί

έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρ-

χου, κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη για την υπογραφή της παρούσας.

20. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΕΥΡΩΤΑ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Ιω-

άννη Γρυπιώτη για την υπογραφή της παρούσας.

21. Την υπ’  αριθμ.  ……………………..  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ περί

έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρ-

χου, κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή της παρούσας.

22. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΣΠΑΡΤΗΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας  και  των όρων της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου,  κ.

Σταύρο Αργειτάκο για την υπογραφή της παρούσας.

23. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ περί

έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρ-

χου, κ. Δημήτριο Γιαννημάρα για την υπογραφή της παρούσας.

24. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ περί έγκρι-

σης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ.

Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας.

25. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΜΕΣΣΗΝΗΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Ευ-

στάθιο Αναστασόπουλο για την υπογραφή της παρούσας.

26. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Φίλ-

λιπο Μπάμπη για την υπογραφή της παρούσας.

27. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δη-

μάρχου, κ. Δημήτριο Καφαντάρη για την υπογραφή της παρούσας.
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28. Την υπ’ αριθμ. …………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ περί έγκρισης

σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Κων-

σταντίνο Κόλλια για την υπογραφή της παρούσας.

29. Την υπ’ αριθμ. 01040113 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμ-

βασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνο Μπιτζή για την υπογραφή

της παρούσας.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει : 

• Προοίμιο 

• Αντικείμενο 

• Πόροι – Χρηματοδότηση 

• Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

• Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

• Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

• Επιστημονική Επιτροπή 

• Διάρκεια ισχύος 

• Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλλε την με αριθ.  πρωτ.:  21017/ 8921/03.04.2012 πρόταση για χρηματοδότηση με

τίτλο:  "ΕΙΔΙΚΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  2020  –

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»"  και  συνολικό  προϋπολογισμό  120.000.000,00  ευρώ.  Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ:

21143/ΔΕ2062/04.05.2012 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε το Σύστημα

Διοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Πελοπόννησο με τον διακριτό τίτλο «Πελοπόννησος 2020 –

Ευρωπαϊκή  Περιφέρεια».  Βασικός  σκοπός  είναι  η  διαμόρφωση  πλαισίου  ολοκληρωμένης  παρέμβασης  με  στόχο  τη

βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της Πελοποννήσου μέσω της υλοποίησης ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος στη βάση

του Συστήματος Διοίκησης που ορίζεται παρακάτω. 

Το  Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  (ΕΑΠ)  αποσκοπεί  στην  ανάδειξη  της  Πελοποννήσου  σε  βιώσιμη  περιφέρεια

οικονομικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης,  περιφέρεια  γνώσης  και  βέλτιστων  πρακτικών,  σε  σχέση  με  την

επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

• Αποκατάσταση του ενιαίου χαρακτήρα της Πελοποννήσου.  

• Ολοκληρωμένη στήριξη των ποιοτικών Πελοποννησιακών προϊόντων μέσω ενδογενών και εξωτερικών δικτυώσεων  

από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση τους.
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• Συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξη κλάδων της «πράσινης» οικονομίας για τη δημιουργία  

θέσεων εργασίας.

Για  την  υλοποίηση  του  ως  άνω  ολοκληρωμένου  προγράμματος,  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  και  οι  λοιποί

συμβαλλόμενοι φορείς της παρούσας, αποφάσισαν να συμπράξουν, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή, εμπρόθεσμη και

άρτια  υλοποίηση  αυτού,  καθώς και  ο  σκοπός  που  η υλοποίηση  του έργου αυτού εξυπηρετεί.  Πεδίο εφαρμογής  του

προγράμματος είναι το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Στο άρθρο 4 & 4 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται: «Η Τεχνική Γραμματεία για την εκτέλεση του έργου

της δύναται να επικουρείται από φορέα ή φορείς υποστήριξης, όπως ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, ή άλλους

φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με σχετική εμπειρία. Το έργο του φορέα υποστήριξης προσδιορίζεται είτε σε

σχετική  απόφαση  ορισμού  του  από  την  αρμόδια  Υπουργό  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας,  είτε  σε

ανάλογη Προγραμματική σύμβαση και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΕ) με βάση

τις κείμενες διατάξεις.»

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση προβλέπεται από το σύστημα διοίκησης του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθεί από

ιδίους πόρους των συμβαλλομένων και με την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ενώ δύναται να  χρηματοδοτηθεί

από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η άλλο χρηματοδοτικό μέσο

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος, η

οποία είναι υπεύθυνη για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης και της Επιτροπής

Παρακολούθησης του ΕΑΠ για την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με τίτλο «Πελοπόννησος 2020

– Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

Η υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος αφορά τα παρακάτω:

Α) Υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης.

Β) Υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Γ) Λοιπές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Τεχνικής Γραμματείας.

Δ) Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη για την Εξειδίκευση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, ένταξη πράξεων

και φορείς υλοποίησης των έργων, ενεργειών και μελετών που θα χρηματοδοτηθούν από αμιγώς εθνικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας

Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 720.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους

εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από τις εξής πηγές:

1. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Αργολίδας,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των

40.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

2. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Αρκαδίας,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των

40.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

3. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των

40.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ προερχόμενο από ιδίους πόρους.
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4. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λακωνίας,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των

40.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

5. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των

40.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

6. Ο Δήμος ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους

του Δήμου.

7. Ο Δήμος ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

8. Ο Δήμος ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00  Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

9. Ο Δήμος ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

10. Ο Δήμος ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους

του Δήμου.

11. Ο Δήμος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

12. Ο Δήμος ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δή-

μου.

13. Ο Δήμος ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους

του Δήμου.

14. Ο Δήμος ΤΡΙΠΟΛΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

15. Ο Δήμος ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δή-

μου.

16. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

17. Ο Δήμος ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από

ιδίους πόρους του Δήμου.

18. Ο Δήμος ΝΕΜΕΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

19. Ο Δήμος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδί-

ους πόρους του Δήμου.

20. Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΩΝ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

21. Ο Δήμος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους

του Δήμου.

22. Ο Δήμος ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, με ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

23. Ο Δήμος ΕΥΡΩΤΑ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

24. Ο Δήμος ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δή-

μου.

25. Ο Δήμος ΣΠΑΡΤΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

26. Ο Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ από ιδίους

πόρους του Δήμου.

27. Ο Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

28. Ο Δήμος ΜΕΣΣΗΝΗΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.
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29. Ο Δήμος ΟΙΧΑΛΙΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

30. Ο Δήμος ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του Δήμου.

31. Ο Δήμος ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ θα συνεισφέρει το ποσό των 20.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ από ιδίους πόρους του

Δήμου.

Η εκταμίευση  των  ως  άνω  ποσών  που  συνεισφέρουν η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  (οι  Περιφερειακές  Ενότητες

Περιφέρειας  Πελοποννήσου)  και  οι  Δήμοι  θα γίνονται  προς  την  Πελοπόννησος  Α.Ε.  με  την  έκδοση τιμολογίου

παροχής υπηρεσιών σε τέσσερις δόσεις καταβλητέες  με την πιστοποίηση της προόδου του έργου από την κοινή

επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης, όπως αυτή προβλέπεται στη παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης αφορά διάστημα 24 μη-

νών, από την υπογραφή της παρούσας και παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο

μέλος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της κοινής επιτροπής ανάλογα με την πορεία του φυσικού

αντικειμένου και βέβαια κατόπιν διαβούλευσης με τον ανάδοχο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια των Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαμβάνει:

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικει-

μένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να ορίσει τους εκπρόσωπούς της καθώς επίσης να ορίσει και τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενοτήτων

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7

• Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες

αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύ -

τερη αποτελεσματικότητά τους.

• Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας

για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΣ Α.Ε.

2. Οι Συμβαλλόμενοι Δήμοι αναλαμβάνουν: 

• Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντι-

κειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.

• Να προβαίνουν στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες

αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύ -

τερη αποτελεσματικότητά τους.

• Να καταβάλλουν το ποσό συμμετοχής τους, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την υλοποίηση του

αντικειμένου της σύμβασης στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

3. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει:

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
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• Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

• Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή

υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

• Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμ-

ματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.

• Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της

στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του παραπάνω έργου. 

• Να ενεργοποιήσει το σύνολο των Αναπτυξιακών Εταιρειών και όλων των Αναπτυξιακών Δομών της Περιφέρειας

Πελοποννήσου προς την κατεύθυνση επίτευξης του στόχου της επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος. 

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ορίζουν

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

1.1.Η  Επιτροπή  αποτελείται  από  37  μέλη,  εκπροσώπους  των  συμβαλλομένων  μερών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  και

ειδικότερα:

• Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Την Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Έργων, Περιφερειακής Ενημέρωσης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, εκπρόσω-

πο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Βιομηχανίας, Πολιτισμού κ. Απόστολο Παπαφωτίου,  εκπρόσωπο της Περι-

φέρειας Πελοποννήσου

• Τον Αντιπεριφεειάρχη Απασχόλησης, Παιδείας, Υγείας κ. Ανδρέα Πουλά, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοπο-

νήσου

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, κ. Αναστάσιο Χειβιδόπουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα,  εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γεώργιο Δέδε, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, κ. Αδαμαντία Τζανετέα, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, κ. Παναγιώτη Αλευρά, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Τον εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Πελοποννήσου, κ.   ………………………..……………

• Το Δήμαρχο Άργους - Μυκηνών, κ. Δημήτριο Καμπόσο, εκπρόσωπο του Δήμου Άργους - Μυκηνών 

• Το Δήμαρχο Επιδαύρου, κ. Κωνσταντίνο Γκάτζιο, εκπρόσωπο του Δήμου Επιδαύρου

• Το Δήμαρχο Ερμιονίδας, κ. Δημήτριο Καμιζή, εκπρόσωπο του Δήμου Ερμιονίδας

• Το Δήμαρχο Ναυπλιέων, κ. Δημήτριο Κωστούρο, εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπλιέων

• Το Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, κ. Εμμανουήλ Σκαντζό, εκπρόσωπο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

• Το Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Γορτυνίας

• Το Δήμαρχο Μεγαλόπολης, κ. Παναγιώτη Μπούρα, εκπρόσωπο του Δήμου Μεγαλόπολης

• Το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας, κ. Ιωάννη Μαρνέρη, εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

• Το Δήμαρχο Τρίπολης, κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη, εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης 
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• Το Δήμαρχο Βέλου – Βόχας, κ. Αννίβα Παπακυριάκο, εκπρόσωπο του Δήμου Βέλου – Βόχας 

• Το Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων 

• Το Δήμαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη, εκπρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου –

Αγίων Θεοδώρων 

• Το Δήμαρχο Νεμέας, κ. Ευάγγελο Ανδιανάκο, εκπρόσωπο του Δήμου Νεμέας

• Το Δήμαρχο Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης, κ. Αντώνιο Κλαδούχο, εκπρόσωπο του Δήμου Ξυλόκαστρου – Ευρω-

στίνης 

• Το Δήμαρχο Σικυώνων, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Σικυώνων

• Το Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, κ. Πέτρο Ανδρεάκο, εκπρόσωπο του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

• Το Δήμαρχο Ελαφονήσου, κ. Παναγιώτη Ψαρομάτη, εκπρόσωπο του Δήμου Ελαφονήσου

• Το Δήμαρχο Ευρώτα, κ. Ιωάννη Γρυπιώτη, εκπρόσωπο του Δήμου Ευρώτα

• Το Δήμαρχο Μονεμβασιάς, κ. Ηρακλή Τριχείλη, εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασιάς 

• Το Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Σταύρο Αργειτάκο, εκπρόσωπο του Δήμου Σπάρτης

• Το Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, κ. Δημήτριο Γιαννημάρα, εκπρόσωπο του Δήμου Δυτικής Μάνης 

• Το Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Παναγιώτη Νίκα, εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας 

• Το Δήμαρχο Μεσσήνης, κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Μεσσήνης

• Το Δήμαρχο Οιχαλίας, κ. Φίλιππο Μπάμη, εκπρόσωπο του Δήμου Οιχαλίας 

• Το Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος, κ. Δημήτριο Καφαντάρη, εκπρόσωπο του Δήμου Πύλου - Νέστορος 

• Το Δήμαρχο Τριφυλίας, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, εκπρόσωπο του Δήμου Μεσσήνης

• Το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Πελοπόννησος Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Μπιτζή, εκπρόσωπο της Εταιρείας 

1.2.Για την προετοιμασία και την καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής συγκροτείται πενταμελές (5 μέλη ) Συντονιστικό

Όργανο το οποίο αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου δύο εκπροσώπους των Δήμων

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πελοπόννησος Α.Ε. 

Το Συντονιστικό Όργανο αποφασίζεται  από την  Κοινή Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της και  λειτουργεί ως

Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθησης της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης,

υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών,

σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.

3.Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την

ευθύνη  σύγκλησης  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  καθώς  και  την  ευθύνη  υλοποίησης  των

αποφάσεων αυτής.

4.Αντιπρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα εκλεγεί στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

5. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με

τον προσφορότερο τρόπο. 5. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με

ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του. 

6. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
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7. Έργο της  Κοινής  Επιτροπής Παρακολούθησης  είναι  η υλοποίηση της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  η εποπτεία  της

εκτέλεσης  των  προβλεπόμενων  ενεργειών  ως  συνόλου  και  η  λήψη  αποφάσεων  για  κάθε  ζήτημα  που  τυχόν  δε

ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

8. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάσει κάθε έξι (6) μήνες ή

οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή

του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

9. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή

οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

10. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει  στα γραφεία της Πελοπόννησος Α.Ε.  Η Εταιρεία,  υποχρεώνεται  να τηρεί  όλα τα

αναγκαία στοιχεία (αντίγραφα παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών) υλοποίησης του έργου, τα οποία οφείλει

να επιδεικνύει όποτε ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συμβαλλόμενα μέρη.

11. Η επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

12. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης,

ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

13.  Η  επιτροπή  εγκρίνει  την  παράταση,  με  αιτιολογημένη  και  γραπτή  απόφαση  της  χρονικής  διάρκειας  της

προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

14. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι το 50% συν ένα από τα συμβαλλόμενα  μέλη της. Οι αποφάσεις

πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

15. Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.

16. Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση

του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό  αποτελεί την Επιστημονική Επιτροπή, εκφράζει άποψη

πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1. Για την επιστημονική και συνεχή καθ’ όλο το έτος παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της

σύμβασης, συγκροτείται τριμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τους παρα-

κάτω φορείς: α) Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, μέλος Τεχνικής Γραμματείας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Γεωργία Χονδρολέου, μέλος Τεχνικής Γραμματείας, υπάλληλος Περι-

φερειακού Ταμείου, γ) Μαρίνης Μπερέτσος, Κοινός Εκπρόσωπος των Αναπτυξιακών Εταιρειών Πελοποννήσου.

2. Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προ-

γράμματος.

3. Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση του προ -

γράμματος.

4. Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων της ΠΕ-

ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα κοινοποιούνται προς αξιο-

λόγηση στην Κοινή Επιτροπή. 

5. Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση του προγράμματος θα είναι συνεχώς στην διάθεση της Διεύ  -  

θυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κοινής Επιτροπής.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αφορά διάστημα 24 μηνών, αρχής γενομένης από την υπογραφή

της παρούσας. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλ-

λεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών ερ-

γασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην

προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλ-

λόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων

που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των

συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλ-

λόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  προς  απόδειξή,  αφού

αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη  σε ένα αντίτυπο, κατά τα

ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα αντίγραφο της παρούσας .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΣ 
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α   Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Κατηγορίες Εργασιών 

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους του έργου βάση των κατηγοριών εργασιών που 

υποστηρίζουν την υλοποίηση του έργου.  

Πίνακας 1.1. Ανάλυση Κόστους Ανά Κατηγορία Εργασιών
 Κατηγορίες Εργασιών Ποσοστό Κόστος (€υρώ) 

Α Υπηρεσίες 86,15% 620.280,00

1
Υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής 
Συντονισμού και Εξειδίκευσης 4,41% 31.752,00

2 Υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης 15,92% 114.624,00
3 Λοιπές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Τεχνικής Γραμματείας 27,22% 195.984,00

4

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη για την Εξειδίκευση 
του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, ένταξη πράξεων 
και φορείς υλοποίησης των έργων, ενεργειών και μελετών 
που θα χρηματοδοτηθούν από αμιγώς εθνικούς πόρους 38,59% 277.848,00

Β Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση 6,15% 44.280,00
Γ Λειτουργικές Δαπάνες 5,41% 38.952,00
Δ Εξοπλισμός 2,30% 16.560,00

ΣΥΝΟΛΑ 100,00% 720.000,00

2. Ανάλυση κόστους βάση των απασχολούμενων στελεχών

Στον  πίνακα  2.1  παρουσιάζεται  το  σύνολο  των  απασχολουμένων  στελεχών/ειδικοτήτων  όπως

προυπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών και το συνολικό κόστος που αφορά

στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου των στελεχών. 
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Α/Α Κέντρο δαπάνης

Μηνιαίο
άμεσο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

Συντελεστής
έμμεσων
δαπανών

(Γενικά έξοδα
λειτουργίας, %
του μηνιαίου

άμεσου
κόστους)

Έμμεσες
δαπάνες

(Γενικά έξοδα
λειτουργίας
ανά κέντρο

κόστους

Συνολικό
μηνιαίο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

Ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών Κόστος ανά κέντρο δαπάνης και ανά κατηγορία εργασιών

Συνολικό
κόστος

πρόσθετων
δαπανών ανά

κέντρο
δαπάνης

Υπηρεσίες για
την υποστήριξη
του έργου της

Επιτροπής
Συντονισμού

και
Εξειδίκευσης

Υποστήριξη του
έργου της Επιτροπής

Παρακολούθησης

Λοιπές
Υπηρεσίες

Υποστήριξης
της Τεχνικής
Γραμματείας

Τεχνική και
Διοικητική

Υποστήριξη για την
Εξειδίκευση του

ειδικού αναπτυξιακού
προγράμματος,

ένταξη πράξεων και
φορείς υλοποίησης

των έργων, ενεργειών
και μελετών που θα
χρηματοδοτηθούν

από αμιγώς εθνικούς
πόρους

Υπηρεσίες για
την υποστήριξη
του έργου της

Επιτροπής
Συντονισμού

και
Εξειδίκευσης

Υποστήριξη του
έργου της Επιτροπής

Παρακολούθησης

Λοιπές
Υπηρεσίες

Υποστήριξης
της Τεχνικής
Γραμματείας

Τεχνική και
Διοικητική

Υποστήριξη για την
Εξειδίκευση του

ειδικού αναπτυξιακού
προγράμματος,

ένταξη πράξεων και
φορείς υλοποίησης

των έργων, ενεργειών
και μελετών που θα
χρηματοδοτηθούν

από αμιγώς εθνικούς
πόρους

1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10 ΚΑΙ 
20 ΕΤΩΝ 3.500,00 2 70 3.570,00 2 3 8 10 7140 10.710,00 28.560,00 35.700,00 82.110,00

2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10 ΚΑΙ 
20 ΕΤΩΝ 3.000,00 2 60 3.060,00 2 8 8 12 6120 24.480,00 24.480,00 36.720,00 91.800,00

3

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10 ΚΑΙ 
20 ΕΤΩΝ 3.000,00 2 60 3.060,00 1 3 10,5 18 3060 9.180,00 32.130,00 55.080,00 99.450,00

4

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10 ΚΑΙ 
20 ΕΤΩΝ 3.000,00 2 60 3.060,00 0 2 10 12 0 6.120,00 30.600,00 36.720,00 73.440,00

5

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3.000,00 2 60 3.060,00 1 2 8 13 3060 6.120,00 24.480,00 39.780,00 73.440,00

6

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10 ΚΑΙ 
20 ΕΤΩΝ 3.000,00 2 60 3.060,00 2 9 13 6 6120 27.540,00 39.780,00 18.360,00 91.800,00

7

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 
ΕΤΩΝ 2.500,00 2 50 2.550,00 2 8 8 8 5100 20.400,00 20.400,00 20.400,00 66.300,00

8

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ 
ΕΤΩΝ 3.500,00 2 70 3.570,00 1,5 5 5 5 5355 17.850,00 17.850,00 17.850,00 58.905,00

9

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 2.000,00 2 40 2.040,00 2 3 7 13 4080 6.120,00 14.280,00 26.520,00 51.000,00

10

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 1.000,00 2 20 1.020,00 0 8,5 8,5 15 0 8.670,00 8.670,00 15.300,00 32.640,00

Συνολικό κόστος δαπανών 27.500,00  550 28.050,00 13,5 51,5 86 112 40.035,00 137.190,00 241.230,00 302.430,00 720.885,00
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• Η συνολική διάρκεια της σύμβασης αντιστοιχεί σε διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών. 

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι δέκα άτομα. 

• Οι συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης για το σύνολο των στελεχών υπολογίζεται σε 231,00. 

• Η βάση εκτίμησης του ετήσιου κόστους στελεχών είναι τα επίσημα στοιχεία των συλλογικών συμβάσε-

ων των Τεχνικών και Μελετητικών Εταιριών της χώρας.

• Οι συμβάσεις προσωπικού και συνεργατών (φυσικά και νομικά πρόσωπα ) υπόκεινται στον Κανονισμό

Ανάθεσης Συμβάσεων της Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. και την νομοθεσία.

3. Συσχέτιση απασχόλησης / στελεχών  και κατηγορίας εργασιών

Προκειμένου  για  τον  προσδιορισμό  του  κόστους,  αυτό  έχει  προσεγγιστεί  βάσει  της  συσχέτισης  της

απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά

κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους 

3.1 Προεκτίμηση κόστους 

Ως  βάση  προεκτίμησης,  του  συνολικού  κόστους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  έχουν  ληφθεί  υπόψη

αντίστοιχες δαπάνες για υποστήριξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με υπηρεσίες Συμβούλου, Λειτουργία

Επιτροπών  Παρακολούθησης  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  κλπ,  κατά  αναλογία  από  τα  οποία

χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία σε ότι αφορά τις δαπάνες δημοσιότητας καθώς και τις δαπάνες

λειτουργίας  των  Επιτροπών  Διοίκησης  και  Παρακολούθησης  του  Έργου.  Για  τις  παραπάνω  κατηγορίες

δαπανών θα υπάρξει ανάλυση κόστους βάση του Κανονισμού ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και την

νομοθεσία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Έτος 2013 Έτος 2014

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου της 
Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης

                        

Υποστήριξη του έργου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης

                        

Λοιπές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Τεχνικής 
Γραμματείας

                        

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη για την 
Εξειδίκευση του ειδικού αναπτυξιακού 
προγράμματος, ένταξη πράξεων και φορείς 
υλοποίησης των έργων, ενεργειών και μελετών 
που θα χρηματοδοτηθούν από αμιγώς εθνικούς 
πόρους

                        

Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση                         

Λειτουργικές Δαπάνες                         

Εξοπλισμός                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας η οποία είναι υπεύθυνη για την υποβοήθηση του

έργου της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ για την εκτέλεση του

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με τίτλο «Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».

Η υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος αφορά τα παρακάτω:

Α) Υπηρεσίες για την υποστήριξη του Έργου της ΕΣΕ

1. Σχέδιο εισήγησης για τον καθορισμό των στρατηγικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,

2.  Σχέδιο  για  την  διαμόρφωση  επιχειρησιακού  σχεδίου  για  το  ειδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  «Πελοπόννησος  2020-

Ευρωπαϊκή Περιφέρεια», στη βάση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων,

3.  Σχέδιο για  την  εξειδίκευση του επιχειρησιακού  σχεδίου του ειδικού αναπτυξιακού  προγράμματος  με την  έγκριση των

ενδεικτικών πράξεων και των μελετών, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες πράξης του προγράμματος,

4. Σχέδια αποφάσεων για την ένταξη πράξεων στο πρόγραμμα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το εθνικό σκέλος του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

5. Σχέδιο δράσης για την δημοσιοποίηση, ενημέρωση και προβολή του αναπτυξιακού προγράμματος σε τοπικό και εθνικό

επίπεδο.

6. Υποστήριξη των συνεδριάσεων της ΕΣΕ 

(μπορεί  να  συνεδριάζει  και  με  ειδική  σύνθεση,  με  συμμετοχή  εκπροσώπων  και  άλλων  συναρμόδιων  Υπουργείων ή

φορέων, ανάλογα με το αντικείμενο των έργων και μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της και ειδικούς επιστήμονες

ή/και εμπειρογνώμονες για την υποβοήθηση του έργου της )

7. Γραμματειακή Υποστήριξη στον Πρόεδρο της ΕΣΕ. ( είναι αρμόδιος για να:

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, 

β) προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής και προωθεί τις αποφάσεις της, 

γ)  φροντίζει  για την άρτια  και  αποδοτική οργάνωση των συνεδριάσεων της  Επιτροπής  καθώς  και  την  προετοιμασία και

διανομή των πρακτικών τους, και τέλος,

δ) γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τις αποφάσεις και συστάσεις της Επιτροπής, ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η

εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος.

Β) Υποστήριξη του Έργου της Επ.Πα.

1.  Υποστήριξη  για  την  προώθηση  των  στόχων  και  κατευθύνσεων  πολιτικής  που  προσδιορίζονται  από  την  ΕΣΕ  με  την

εξειδίκευση του προγράμματος.

2. Υποστήριξη για την εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής του προγράμματος στο σύνολό του και στις επί

μέρους  δράσεις  του,  προκειμένου  να  υλοποιηθούν  οι  στόχοι  που  έχουν  καθοριστεί,  καθώς  και  η  μέριμνα  για  τη

συμβατότητα των ενεργειών, με τις προτεραιότητες και τους στόχους του προγράμματος.

3. Υποστήριξη για τον καθορισμός και τις τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος.
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4. Υποστήριξη για τον καθορισμό επί μέρους λεπτομερειών του συστήματος διαχείρισης του προγράμματος,  προκειμένου να

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του.

Οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν ιδίως στον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των ενδεικτικών πράξεων από την ΕΣΕ,

στην εξειδίκευση της διαδικασίας που ακολουθείται για τη σύνταξη και έγκριση των Τεχνικών Δελτίων των έργων και των

μελετών ωρίμανσης,  στη μέθοδο αξιολόγησης  για την  ένταξη των πράξεων,  στις  προσκλήσεις  για την  υποβολή των

τεχνικών δελτίων, στα χρονοδιαγράμματα κ.α.

5. Υποστήριξη για την επίλυση των προβλημάτων, καθώς και των διαφωνιών που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του

προγράμματος.

6.Σχέδια  και  εισηγήσεις  για  την  έγκριση  των  τυποποιημένων  εντύπων  και  αναφορών,  που  χρησιμοποιούνται  για  την

παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  προγράμματος  καθώς  και  κάθε  ειδικότερο  θέμα,  που  σχετίζεται  με  την

παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του προγράμματος.

7. Σχέδιο και Εισήγηση στην Επ.Πα. στην πρώτη συνεδρίασή για να  εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της , στον οποίο

περιγράφονται η συχνότητα των συνεδριάσεων, ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης, τα θέματα απαρτίας και λήψης

αποφάσεων, η τήρηση πρακτικών και λοιπά θέματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στον κανονισμό λειτουργίας της Επ.Πα. να λαμβάνονται αποφάσεις με γραπτή διαδικασία, προκειμένου να επιλύονται

άμεσα εξαιρετικά επείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Γ) Επιπλέον Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας:

1  Υποστήριξη στις συνεδριάσεις της Τεχνικής Γραμματείας.

2. Η υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης και της Επιτροπής Παρακολούθησης με την

παροχή γραμματειακής υποστήριξης, την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων και την

τήρηση των πρακτικών.

3. Σχέδιο εισήγησης προς την ΕΣΕ της εξειδίκευσης του προγράμματος με βάση τις προτάσεις των Φορέων και των λοιπών

αρμόδιων οργάνων.

4.  Διοικητική  και  τεχνική  υποστήριξη για την  συγκέντρωση των προτάσεων των δικαιούχων που θα υποβάλλονται  στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των τεχνικών δελτίων που καταθέτουν οι δικαιούχοι

και η εισήγηση – γνωμοδότηση για λήψη απόφασης για την ένταξη των έργων, από την ΕΣΕ, στο εθνικό σκέλος του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

5.  Προτάσεις  για  την  εξεύρεση  ή  αξιοποίηση  άλλων  μεθόδων  χρηματοδότησης  για  εγκεκριμένα  ή  προς  ένταξη  έργα

(διαρθρωτικά ταμεία Ε.Ε., ΣΙΤ, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία).

6.  Οργάνωση  της  παροχής  πληροφόρησης,  διευκρινίσεων  και  συμβουλευτικής  υποστήριξης  επί  των  διαδικασιών  του

συστήματος διοίκησης του προγράμματος προς τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των δράσεών του.

7.  Υποστήριξη  και  οργάνωση  για  την  συγκέντρωση  των  δελτίων  παρακολούθησης  της  υλοποίησης  των  δράσεων  που

χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους από τους δικαιούχους, η επαλήθευση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού

αντικειμένου και η σύνταξη συνολικών αναφορών προόδου προς την Επ.Πα.

8. Εισήγηση  για γνωμοδότηση για πρόταση κατανομής των πιστώσεων χρηματοδότησης των δράσεων με βάση τις αποφάσεις

της ΕΣΕ.

9. Ετοιμασία φακέλων για ενημέρωση και υποστήριξη για τον συντονισμό των ενεργειών των δικαιούχων αλλά και όλων των

εμπλεκομένων αρχών στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

10. Υπηρεσίες για την αξιολόγηση του προγράμματος και ο έλεγχος υλοποίησης των δράσεών του.
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11. Υπηρεσίες  για την δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του προγράμματος με βάση τις οδηγίες της

ΕΣΕ.

Δ) Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη για την Εξειδίκευση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, ένταξη πράξεων

και φορείς υλοποίησης των έργων, ενεργειών και μελετών που θα χρηματοδοτηθούν από αμιγώς εθνικούς πόρους.

1. Εισηγήσεις  και  τεχνικά  κείμενα  για  την  εξειδίκευση  του  ειδικού  αναπτυξιακού  προγράμματος  που  αποτελεί

αρμοδιότητα  της  ΕΣΕ,  με  την  υποστήριξη  της  Τεχνικής  Γραμματείας.   Κατά  τη  διαδικασία  εξειδίκευσης  του

προγράμματος  λαμβάνεται  υπόψη  η  συνέργεια  των  δράσεων  του  προγράμματος  με  δράσεις  που  υλοποιούνται  στην

περιοχή  παρέμβασης  και  συγχρηματοδοτούνται  από  τα  διαρθρωτικά  ταμεία  της  Ε.Ε.  ή  άλλους  χρηματοδοτικούς

μηχανισμούς (π.χ.  ΣΙΤ,  Jessica κ.α.).  Η ΕΣΕ λαμβάνοντας  υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του ειδικού αναπτυξιακού

προγράμματος  «Πελοπόννησος  2020:  Ευρωπαϊκή  Περιφέρεια»,  προβαίνει  στην  εξειδίκευση  με  την  περιγραφή

συγκεκριμένων ενδεικτικών πράξεων για το πρόγραμμα, με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθορισθεί από την

Επ.Πα. Η περιγραφή και ο προϋπολογισμός των πράξεων του προγράμματος, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει με τις

αποφάσεις εξειδίκευσής του, είναι ενδεικτική και αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων

μελετών ωρίμανσης των πράξεων όσο και για την υποβολή από τους δυνητικούς δικαιούχους των σχετικών τεχνικών

δελτίων. 

2. Διοικητική και τεχνική στήριξη για την αξιολόγηση της επάρκειας και πληρότητας των τεχνικών δελτίων –Οδηγίες

στους Φορείς υλοποίησης για ανταπόκριση σε υποχρεώσεις τους.

Φορείς υλοποίησης (δικαιούχοι) των πράξεων δύναται να είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμοι καθώς και λοιποί

φορείς της περιοχής.

α) Για τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους του ΠΕ, η ένταξή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει τη

σύνταξη και υποβολή από τους φορείς υλοποίησης Τεχνικών Δελτίων, σύμφωνα με τα υποδείγματα που προετοιμάζονται

από την Τεχνική Γραμματεία και εγκρίνονται με αποφάσεις της Επ.Πα. Η ένταξη στηρίζεται σε αποφάσεις της ΕΣΕ με

βάση τη σχετική αξιολόγηση από την Τεχνική Γραμματεία.  Η αξιολόγηση της επάρκειας και πληρότητας των τεχνικών

δελτίων γίνεται από την Τεχνική Γραμματεία με σύνταξη Δελτίου Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (.Ε.Ε.Κ.), με βάση

υπόδειγμα που εγκρίνεται από την Επ.Πα. Με αποφάσεις της Επ.Πα. προσδιορίζονται επίσης τα χρονικά διαστήματα εντός

των οποίων οι δυνητικοί δικαιούχοι των μελετών και των έργων υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένα τα τεχνικά

δελτία.  Σε  κάθε  περίπτωση  το  φυσικό  αντικείμενο  των  πράξεων  αλλά  και  των  μελετών  τους  πρέπει  να  αφορά

ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα ή παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν ημιτελή ή συνεχιζόμενα έργα.

β) Μετά την έγκριση των πράξεων από την ΕΣΕ, οι φορείς υλοποίησης αποστέλλουν μέσω των Υπηρεσιών της Περιφέρειας

Πελοποννήσου  σχετικό  αίτημα στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ για την ένταξη των πράξεων σε

ειδική για το πρόγραμμα ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ που θα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η

ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων των πράξεων.

3.  Οδηγίες στους τελικούς δικαιούχους για την διαδικασία υλοποίησης έργων και μελετών που θα χρηματοδοτηθούν

από εθνικούς πόρους – χρηματοδότηση.

α) Η υλοποίηση των πράξεων και των μελετών που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την

ισχύουσα νομοθεσία για το είδος της πράξης ή μελέτης και το δικαιούχο.

β) Οι εγκρίσεις δημοπράτησης των έργων πραγματοποιούνται με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ύστερα από

αξιολόγηση και εξέταση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

γ)  Οι  φορείς  υλοποίησης  υποβάλλουν  αίτημα  για  έκδοση  απόφασης  δημοπράτησης  προς  τη  ΑΠ  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου, συνοδευόμενο από:

ΑΔΑ: ΒΕΖΧΩΡ4-ΙΝΩ



I. Αίτηση για έγκριση δημοπράτησης,

II. Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ..Ε.),

III. Φύλλο Διαπίστωσης Ωριμότητας Έργου, όλα σύμφωνα με τα υποδείγματα που εγκρίνει η Επ.Πα. καθώς και το σύνολο των

αναγκαίων βασικών, συμπληρωματικών και υποστηρικτικών μελετών και εγκρίσεων, ανάλογα με το είδος του έργου.

δ) Η κατάρτιση των προτάσεων χρηματοδότησης γίνεται μετά από σχετικά αιτήματα των δικαιούχων – φορέων υλοποίησης

και εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας, τα οποία υποβάλλονται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας στη

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ για τις περαιτέρω ενέργειες.

ε) Οι πληρωμές  στα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους έργα και  μελέτες πραγματοποιούνται  σε βάρος των

πιστώσεων ειδικής για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΣΑΕΠ ή ΣΑΜΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου . Ανάλογα

πραγματοποιείται και η έκδοση εντολής κατανομής πιστώσεων, από τις Υπηρεσίες της αρμόδιας Περιφέρειας.

στ)  Στο  κόστος  των  πράξεων  δύναται  να  περιληφθεί,  ως  ανεξάρτητο  υποέργο  και  το  κόστος  τεκμηριωμένα  αναγκαίων

απαλλοτριώσεων σε ποσοστό που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

ζ) Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των πράξεων και των μελετών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους,

ακολουθούν τους εθνικούς αλλά και τους κοινοτικούς κανόνες που τις διέπουν.

η) Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης

των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π 60/2007 και Π 59/2007 καθώς και οι δαπάνες των συμβάσεων υπηρεσιών που

απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β του Π 60/2007 και στο παράρτημα ΧVΙΙ Β του Π 59/2007 είναι επιλέξιμες εφόσον

έχει  προηγηθεί  η  ανάρτηση  της  περιληπτικής  προκήρυξης  για  15  τουλάχιστον  ημέρες  στην  ιστοσελίδα  του  φορέα

υλοποίησης ή/και του φορέα που αυτός υπάγεται ή της αντίστοιχης Περιφέρειας ή έχει προηγηθεί δημοσιότητα σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που

εθνικές διατάξεις προβλέπουν διαδικασία δημοσιότητας σε μέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Η περιληπτική προκήρυξη περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της προς ανάθεση σύμβασης και

της μεθόδου ανάθεσης.

9.  Οι  δαπάνες  δημοσίων συμβάσεων έργων,  προμηθειών και  υπηρεσιών,  ανεξαρτήτως  προϋπολογισμού αυτών,  οι  οποίες

αφορούν εργασίες  οι  οποίες  προέκυψαν μετά από ουσιώδη τροποποίηση των όρων της  αρχικής  σύμβασης δεν είναι

επιλέξιμες  για  χρηματοδότηση  από  το  ΠΕ.  _ς  ουσιώδης  τροποποίηση  των  όρων  της  αρχικής  σύμβασης  νοούνται

σωρευτικά τα ακόλουθα:

i. Η μεταβολή βασικών στοιχείων της ή η ουσιώδης τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή η μεταβολή σημαντικών

λειτουργικών  ή  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  των  παραδοτέων  της  σύμβασης  ή  η  κατάργηση  ομάδας  εργασιών  ή

παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της σύμβασης.

ii. Η αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της σύμβασης

άνω του 20% του αρχικού προϋπολογισμού της και αθροιστικά άνω του 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού της

σύμβασης.

4. Οδηγίες  στους  φορείς  υλοποίησης  και  υποστήριξη  της  Τεχνικής  Γραμματείας  για  την  σύνταξη  εκθέσεων  και

αναφορών.

α) Οι δικαιούχοι (φορείς υλοποίησης) συμπληρώνουν σε τακτούς χρόνους που ορίζονται από την Επ.Πα. τυποποιημένα δελτία

παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα αποστέλλουν στη ΑΠ της

Περιφέρειας για να τεθούν υπ’ όψη της Τεχνικής Γραμματείας.

β)  Η  Τεχνική  Γραμματεία  επεξεργάζεται  τις  εκθέσεις  και  υποβάλει  συγκεντρωτική  έκθεση  προς  την  Επιτροπή

Παρακολούθησης.  Η Τεχνική  Γραμματεία  διατηρεί  το  δικαίωμα να  ζητήσει  από  τους  φορείς  υλοποίησης  πρόσθετες

εκθέσεις ή λοιπές πληροφορίες, προκειμένου να αποκτήσει σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης των πράξεων.
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γ) Η Επ.Πα. με βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις λαμβάνει αποφάσεις για την εύρυθμη εξέλιξη και την τροποποίηση του

χρονοδιαγράμματος του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος. Εφ΄ όσον απαιτείται, με σχετική εισήγηση της Τεχνικής

Γραμματείας, η ΕΣΕ προβαίνει σε τροποποιήσεις του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 37/2013 και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  7/21-5-2013 

που αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης        ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                              ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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