ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΩΚ9-ΖΟΓ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 4/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 21/2013
«Ξεξί ζύλαςεο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ «Δηδηθνύ
Αλαπηπμηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο: ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020 – πνζηήξημε ηεο
Ρερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ
πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα ηα έηε 2013-2014».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο επηά (07) ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Ξέκπηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 4/01-02-2013 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27)
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνχινο Ππχξνο
Ξξφεδξνο Γ.Π. 1.
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
2.
Κηραιφπνπινο Κηραήι Αληηπξφεδξνο Γ.Π. 2.
Σαξακήο Αληψληνο
3.
Σξηζηάθνο Πηαχξνο
Γξακκαηέαο Γ.Π. 3.
Κέληεο Γεψξγηνο
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
9.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
11. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θνιιηάθνο Ησάλλεο
13. Ιχξαο Σαξάιακπνο
14. Καξνχζεο Σαξάιακπνο
15. Ξεηξάθεο Σξήζηνο
16. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
17. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
18. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
19. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
20. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
21. Ρζάθνο Ξέηξνο
22. Ρζάθνο Θσλ/λνο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο
Γ.Θ. Κνιάσλ, Τπρνγπηφο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειψλαο, Πθάγθνο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ,
Ρδάθαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Ξαλαγηψηεο
Ρ.Θ. Ιηξψλ, Σνπζάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ.
Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Ξαληαλάζζεο,
Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ραιάλησλ.
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Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην δεχηεξν (2ν) ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηελ αληηδήκαξρν θ. Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ Ξαλ.,
ε νπνία είπε ηα εμήο:
Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ ππέβαιιε ηελ κε αξηζ. πξση.: 21017/ 8921/03.04.2012
πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ηίηιν: «ΔΗΓΗΘΝ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ: ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020 – ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ» θαη ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ 120.000.000,00 επξψ. Κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 21143/ΓΔ2062/04.05.2012
απφθαζε ηεο πνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο εγθξίζεθε ην
Πχζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ξεινπφλλεζν κε ηνλ
δηαθξηηφ ηίηιν «Ξεινπφλλεζνο 2020 – Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα». Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε
δηακφξθσζε πιαηζίνπ νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε βηψζηκε θαη αεηθφξν
αλάπηπμε ηεο Ξεινπνλλήζνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηε βάζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηνίθεζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο έρεη εμαζθαιηζηεί απφ
ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ηα Ξξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013
θαη 2014-2020. Ζ παξαπάλσ απφθαζε ειήθζε ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ.ΓΔΞΗΛ ζηηο 14/11/2012 ζην Λαχπιην σο εμήο:
«Κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη ηα πξναλαθεξφκελα κέζα επίηεπμήο ηνπο, ε
εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020: ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ»
μεθηλάεη άκεζα κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ θαη ψξηκσλ έξγσλ ηνπ απφ ηα
Ξξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013 θαη κε ηελ πξνεηνηκαζία σξίκαλζεο έξγσλ θαη
δξάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ 2014 – 2020, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ν θχξηνο αλαπηπμηαθφο κνριφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ».
Ρν Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Ξξφγξακκα (ΔΑΞ) απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο
Ξεινπνλλήζνπ ζε βηψζηκε πεξηθέξεηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πεξηθέξεηα
γλψζεο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ
ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ν Γήκνο Κνλεκβαζίαο είλαη δηθαηνχρνο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαη κπνξεί
άκεζα λα μεθηλήζεη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα έληαμε ψξηκσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ.
Ρν Ξξφγξακκα έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
-Απνθαηάζηαζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο Ξεινπνλλήζνπ.
-Νινθιεξσκέλε ζηήξημε ησλ πνηνηηθψλ Ξεινπνλλεζηαθψλ πξντφλησλ κέζσ ελδνγελψλ
θαη εμσηεξηθψλ δηθηπψζεσλ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο.
-Ππλερή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηήξημε θιάδσλ ηεο «πξάζηλεο»
νηθνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
Έρνληαο ππφςε:
Α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/2010 – ΦΔΘ 87/Α/2010 «Λέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο.
Β) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ.3463/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κεηαγελέζηεξα θαη
Γ) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 131/2010 «ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ»
Γ) Tελ κε Αξηζκ. Ξξση: 21143/ΓΔ2062/04/05/2012 απφθαζε ηεο πνπξγνχ
Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο ζρεηηθά κε ην Πχζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ
Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ξεινπφλλεζν: «Ξεινπφλλεζνο 2020 –
Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα».
Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ν Γήκνο Κνλεκβαζίαο θαη νη ινηπνί ζπκβαιιφκελνη
θνξείο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, απνθάζηζαλ λα ζπκπξάμνπλ, γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ σο άλσ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νξζή,
εκπξφζεζκε θαη άξηηα πινπνίεζε απηνχ, θαζψο θαη ν ζθνπφο πνπ ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
απηνχ εμππεξεηεί. Ξεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ.
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Ζ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε πξνβιέπεηαη απφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο φηη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κε ηελ
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ δχλαηαη λα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην
πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν.
Κε ηελ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο
Ππληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΑΞ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Ξεινπφλλεζνο 2020 –
Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα».
Ζ ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αθνξά ηα παξαθάησ:
Α) πεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ θαη
Δμεηδίθεπζεο.
Β) πνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.
Γ) Ινηπέο πεξεζίεο πνζηήξημεο ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο.
Γ) Ρερληθή θαη Γηνηθεηηθή πνζηήξημε γηα ηελ Δμεηδίθεπζε ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, έληαμε πξάμεσλ θαη θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ελεξγεηψλ θαη κειεηψλ
πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο.
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 3 θαη
ην ΞΑΟΑΡΖΚΑ ΗΗΗ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 720.000,00 € πιένλ ΦΞΑ. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ
απνηππψλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η.
Νη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο ζα πξνέξρνληαη θαη ζα
εθηακηεχνληαη απφ ηηο ζπκβαιιφκελεο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ, απφ ηηο νπνίεο, ε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ
40.000,00 € πιένλ ΦΞΑ, πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο πφξνπο.
Δπηπιένλ, νη ζπκβαιιφκελνη Γήκνη ζα ζπλεηζθέξνπλ έθαζηνο ην πνζφ ησλ 20.000,00
€, πιένλ ηνπ ΦΞΑ, απφ ηδίνπο πφξνπο επίζεο.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο αθνξά δηάζηεκα 24 κελψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά
ζην παξάξηεκα ΗΗ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο απηήο.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο
αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη βέβαηα θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Θαηφπηλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαθαιείζηε λα απνθαζίζηε:
Α) Γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηελ
Ξξνγξακκαηηθή Ππκθσλία, ψζηε απηή λα πινπνηεζεί φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
Β) Γηα ηνλ νξηζκφ ελφο κέινπο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ θνηλή επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 απηήο.
Γ) Γηα ηελ εγγξαθή πνζνχ 20.000,00 €, πιένλ ηνπ ΦΞΑ, απφ ηδίνπο πφξνπο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2013.
Ρέινο, πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί ν Γήκαξρνο Κνλεκβαζίαο θ. Ρξηρείιεο Ζξαθιήο
γηα ηελ πνγξαθή ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε
ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ
Λ.3463/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Μειοτηθούνηορ ηος κ. Γημηηπόποςλος Γημοζθένη.
Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ «Δηδηθνχ
Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο: ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020 – πνζηήξημε ηεο Ρερληθήο
Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα
ηα έηε 2013-2014», νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο:
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ

ΠΚΒΑΠΖ

Πήκεξα ……………………….. εκέξα …………………….. θαη ψξα ………. ζηελ Ρξίπνιε νη
θαησηέξσ θνξείο:
1. Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, Ξιαηεία
Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, Ρ.Θ. 22 1000 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε, θ.
Ξέηξν Ραηνχιε.
2. Ρν Ξεξηθεξεηαθό Ρακείν Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, πνπ
εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, Ρ.Θ. 22 100 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε
Ξεινπνλλήζνπ, θ. Ξέηξν Ραηνχιε.
3. Ν ΓΖΚΝΠ ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ, πνπ εδξεχεη ζην Άξγνο, ζηελ νδφ Γαλανχ 3,
Ρ.Θ. 21 200 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν, θ. Γεκήηξην Θακπφζν.
4. Ν ΓΖΚΝΠ ΔΞΗΓΑΟΝ, πνπ εδξεχεη ζηελ Δπίδαπξν Αξγνιίδνο, ζηελ νδφ
Αζθιεπηνχ 54, Ρ.Θ. 21 059 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν, θ. Θσλζηαληίλν
Γθάηδην.
5. Ν ΓΖΚΝΠ ΔΟΚΗΝΛΗΓΑΠ, πνπ εδξεχεη ζην Θξαλίδη, Κειίλαο Κεξθνχξε 11, Ρ.Θ.
21 300 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν, θ. Γεκήηξην Θακηδή
6. Ν ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΙΗΔΥΛ, πνπ εδξεχεη ζην Λαχπιην, ζηελ πιαηεία Ρξεηψλ
Λαπάξρσλ , Ρ.Θ. 21 100 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν, θ. Γεκήηξε Θσζηνχξν
7. Ν ΓΖΚΝΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ, πνπ εδξεχεη ζην Άζηξνο Θπλνπξίαο, Ρ.Θ. 22
001 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Δκκαλνπήι Πθαληδφ
8. Ν ΓΖΚΝΠ ΓΝΟΡΛΗΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Γεκεηζάλα, Ρ.Θ. 22 007 θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ησάλλε Γηαλλφπνπιν
9. Ν ΓΖΚΝΠ ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Κεγαιφπνιε, ζηελ νδφ
Ξαπαλαζηαζίνπ 30, Ρ.Θ. 22 200 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ξαλαγηψηε
Κπνχξα
10. Ν ΓΖΚΝΠ ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ, πνπ εδξεχεη ζην Ιεσλίδην, Ρ.Θ. 22 300 θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ησάλλε Καξλέξε
11. Ν ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΖΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, ζηελ νδφ Δζληθήο Αληίζηαζεο
43, Ρ.Θ. 22 100 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ησάλλε Πκπξληψηε
12. Ν ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ, πνπ εδξεχεη ζην Εεπγνιαηηφ Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20
001 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθν
13. Ν ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ, πνπ εδξεχεη ζηελ Θφξηλζν, ζηελ νδφ Θνιηάηζνπ 32,
Ρ.Θ. 20 100 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Αιέμαλδξν Ξλεπκαηηθφ
14. Ν ΓΖΚΝΠ ΙΝΡΟΑΘΗΝ – ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ, πνπ εδξεχεη ζην Ινπηξάθη
Θνξηλζίαο, ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 47, Ρ.Θ. 20 300 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ
ηνλ Γήκαξρν, θ. Θσλζηαληίλν Ινγνζέηε
15. Ν ΓΖΚΝΠ ΛΔΚΔΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηε Λεκέα, Ρ.Θ. 20 500 θαη εθπξνζσπείηαη
λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Δπάγγειν Αλδξηαλάθν
16. Ν ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ, πνπ εδξεχεη ζην Μπιφθαζηξν,
ζηελ νδφ Ιπθνχξγνπ Φξαληδή 2, Ρ.Θ. 20 400 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν,
θ. Αληψλην Θιαδνχρν
17. Ν ΓΖΚΝΠ ΠΗΘΥΛΗΥΛ, πνπ εδξεχεη ζην Θηάην, ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, Ρ.Θ.
20 200 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Πππξίδσλα Πηακαηφπνπιν
18. Ν ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ, πνπ εδξεχεη ζην Γχζεην, ζηελ νδφ
Διεπζεξνιαθψλσλ 1, Ρ.Θ. 23 200 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ξέηξν
Αλδξεάθν
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19. Ν ΓΖΚΝΠ ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ, πνπ εδξεχεη ζηελ Διαθφλεζν, Ρ.Θ. 23 053 θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ξαλαγηψηε Ταξνκκάηε
20. Ν ΓΖΚΝΠ ΔΟΥΡΑ, πνπ εδξεχεη ζηε Πθάια, Ρ.Θ. 23 051 θαη εθπξνζσπείηαη
λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ησάλλε Γξππηψηε
21. Ν ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηνπο Κνιάνπο, Ρ.Θ. 23 052, θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε
22. Ν ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ππάξηε, ζηελ νδφ Γθνξηζνιφγνπ 52,
Ρ.Θ. 23 100 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Πηαχξν Αξγεηηάθν
23. Ν ΓΖΚΝΠ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Θαξδακχιε, Ρ.Θ. 24 022 θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Γεκήηξην Γηαλλεκάξα
24. Ν ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Θαιακάηα, ζηελ νδφ Αξηζηνκέλνπο
28, Ρ.Θ. 24 100 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Ξαλαγηψηε Λίθα
25. Ν ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Κεζζήλε, ζηελ νδφ Γ. Θαξαηδά 13
Ρ.Θ. 24 200 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Δπζηάζην Αλαζηαζφπνπιν
26. Ν ΓΖΚΝΠ ΝΗΣΑΙΗΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηνλ Κειηγαιά Κεζζελίαο,ζηελ πιαηεία
Αγίνπ Ησάλλνπ, Ρ.Θ. 24 002 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Φίιιηπν Κπάκε
27. Ν ΓΖΚΝΠ ΞΙΝ - ΛΔΠΡΝΟΝΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ξχιν, ζηελ πιαηεία
Λέζηνξνο Ρ.Θ. 24 001 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Γεκήηξην
Θαθαληάξε
28. Ν ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΦΙΗΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Θππαξηζζία, ζηελ νδφ Γεκαξρείνπ 2,
Ρ.Θ. 24 500 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θ. Θσλζηαληίλν Θφιιηα
29. Ζ ΑΛΥΛΚΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ πνπ
εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, ζηελ Δπηζθνπή Ρεγέαο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ
Θσλζηαληίλν Κπηηδή, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κε ηελ απφ
0314022012/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔ.

ΔΣΝΛΡΑΠ ΞΝΤΖ:
Α. Ρν ηζρύνλ Θεζκηθό Ξιαίζην.
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/2010 – ΦΔΘ 87/Α/2010 «Λέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ.3463/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κεηαγελέζηεξα θαη
3. Ρηο δηαηάμεηο
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ»

ηνπ

ΞΓ

131/2010

«ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ

4. Tελ κε Αξηζκ. Ξξση: 21143/ΓΔ2062/04/05/2012 απφθαζε ηεο πνπξγνχ
Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο ζρεηηθά κε ην Πύζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ
Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ξεινπόλλεζν: «Ξεινπόλλεζνο
2020 – Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα».
Β. Ρηο θαησηέξσ απνθάζεηο ησλ νηθείσλ Ππκβνπιίσλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ
κεξώλ :
1. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ πεξί
έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, θαζψο θαη
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, θ. Ξέηξν Ραηνύιε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο.
2. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ππκβνπιίνπ
Ξεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, θ. Ξέηξν Ραηνύιε γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
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3. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Γεκήηξην Θακπόζν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
4. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΔΞΗΓΑΟΝ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Θσλζηαληίλν Γθάηδην γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
5. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΔΟΚΗΝΛΗΓΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Γεκήηξην Θακηδή γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
6. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΛΑΞΙΗΔΥΛ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Γεκήηξην Θσζηνύξν γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
7. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Δκκαλνπήι Πθαληδό γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
8. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΓΝΟΡΛΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ησάλλε Γηαλλόπνπιν γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
9. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ξαλαγηώηε Κπνύξα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
10. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ησάλλε Καξλέξε γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
11. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΡΟΗΞΝΙΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ησάλλε Πκπξληώηε γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
12. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθν γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
13. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Αιέμαλδξν Ξλεπκαηηθό γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
14. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΙΝΡΟΑΘΗΝ – ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ.
Θσλζηαληίλν Ινγνζέηε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
15. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΛΔΚΔΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
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θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Δπάγγειν Αλδξηαλάθν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
16. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Αληώλην
Θιαδνύρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
17. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΠΗΘΥΛΗΥΛ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Πππξίδσλα Πηακαηόπνπιν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
18. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ξέηξν Αλδξεάθν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
19. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ξαλαγηώηε Ταξνκκάηε γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
20. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΔΟΥΡΑ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ησάλλε Γξππηώηε γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
21. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
22. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΠΞΑΟΡΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Πηαύξν Αξγεηηάθν γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
23. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Γεκήηξην Γηαλλεκάξα γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
24. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Ξαλαγηώηε Λίθα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο.
25. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΚΔΠΠΖΛΖΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Δπζηάζην Αλαζηαζόπνπιν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
26. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΝΗΣΑΙΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Φίιιηπν Κπάκπε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο.
27. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΞΙΝ - ΛΔΠΡΝΟΝΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Γεκήηξην Θαθαληάξε γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.

7

ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΩΚ9-ΖΟΓ
28. Ρελ ππ’ αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ
ΡΟΗΦΙΗΑΠ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο,
θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Θσλζηαληίλν Θόιιηα γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
29. Ρελ ππ’ αξηζκ. 01040113 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. πεξί
έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, θαζψο θαη
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ, θ. Θσλζηαληίλν Κπηηδή γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
ΠΚΦΥΛΝΛ ΘΑΗ ΠΛΑΞΝΓΔΣΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΜΖΠ:
ΑΟΘΟΝ 1
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη πεξηέρεη:
Ξξννίκην
Αληηθείκελν
Ξφξνη – Σξεκαηνδφηεζε
Σξνλνδηαγξάκκαηα ινπνίεζεο
Γηθαηψκαηα θαη πνρξεψζεηο ησλ Ππκβαιινκέλσλ
Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
Γηάξθεηα ηζρχνο
Ρειηθέο Γηαηάμεηο
ΑΟΘΟΝ 2
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ ππέβαιιε ηελ κε αξηζ. πξση.: 21017/
8921/03.04.2012 πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ηίηιν: "ΔΗΓΗΘΝ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ «ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 2020 – ΔΟΥΞΑΦΘΖ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ»" θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 120.000.000,00 επξψ. Κε ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση: 21143/ΓΔ2062/04.05.2012 απφθαζε ηεο πνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Λαπηηιίαο εγθξίζεθε ην Πχζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
γηα ηελ Ξεινπφλλεζν κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν «Ξεινπφλλεζνο 2020 – Δπξσπατθή
Ξεξηθέξεηα». Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε δηακφξθσζε πιαηζίνπ νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο
κε ζηφρν ηε βηψζηκε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Ξεινπνλλήζνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο
εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε βάζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηνίθεζεο πνπ νξίδεηαη
παξαθάησ.
Ρν Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Ξξφγξακκα (ΔΑΞ) απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο
Ξεινπνλλήζνπ ζε βηψζηκε πεξηθέξεηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πεξηθέξεηα
γλψζεο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ
ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ρν Ξξφγξακκα έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
Απνθαηάζηαζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο Ξεινπνλλήζνπ.
Νινθιεξσκέλε ζηήξημε ησλ πνηνηηθψλ Ξεινπνλλεζηαθψλ πξντφλησλ κέζσ ελδνγελψλ
θαη εμσηεξηθψλ δηθηπψζεσλ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο.
Ππλερή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηήξημε θιάδσλ ηεο «πξάζηλεο»
νηθνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ σο άλσ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ε Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ θαη νη ινηπνί ζπκβαιιφκελνη θνξείο ηεο παξνχζαο, απνθάζηζαλ λα
ζπκπξάμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νξζή, εκπξφζεζκε θαη άξηηα πινπνίεζε απηνχ,
θαζψο θαη ν ζθνπφο πνπ ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ εμππεξεηεί. Ξεδίν εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ.
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Πην άξζξν 4 & 4 ηεο παξαπάλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο πξνβιέπεηαη: «Ζ Ρερληθή
Γξακκαηεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο δχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ θνξέα ή θνξείο
ππνζηήξημεο, φπσο αλψλπκεο αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο ΝΡΑ, ή άιινπο θνξείο ηνπ Δπξχηεξνπ
Γεκφζηνπ Ρνκέα κε ζρεηηθή εκπεηξία. Ρν έξγν ηνπ θνξέα ππνζηήξημεο πξνζδηνξίδεηαη είηε
ζε ζρεηηθή απφθαζε νξηζκνχ ηνπ απφ ηελ αξκφδηα πνπξγφ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, είηε ζε αλάινγε Ξξνγξακκαηηθή ζύκβαζε θαη
ρξεκαηνδνηείηαη από ην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΞΔ) κε βάζε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.»
Ζ παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πξνβιέπεηαη απφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κε ηελ
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ δχλαηαη λα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην
πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν
ΑΟΘΟΝ 3
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
Κε ηελ παξνχζα Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο
Γξακκαηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ ΔΑΞ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο κε ηίηιν
«Ξεινπφλλεζνο 2020 – Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα».
Ζ ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αθνξά ηα παξαθάησ:
Α) πεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο.
Β) πνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.
Γ) Ινηπέο πεξεζίεο πνζηήξημεο ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο.
Γ) Ρερληθή θαη Γηνηθεηηθή πνζηήξημε γηα ηελ Δμεηδίθεπζε ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, έληαμε πξάμεσλ θαη θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ελεξγεηψλ θαη κειεηψλ
πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο.
ΑΟΘΟΝ 4
ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 3
θαη ην ΞΑΟΑΡΖΚΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 720.000,00 € πιένλ ΦΞΑ. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ
απνηππψλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η.
Νη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα πξνέξρνληαη θαη ζα
εθηακηεχνληαη απφ ηηο εμήο πεγέο:
1. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο,
ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο
πφξνπο.
2. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο, ζα
ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο πφξνπο.
3. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θνξηλζίαο, ζα
ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο πφξνπο.
4. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ιαθσλίαο, ζα
ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο πφξνπο.
5. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεζζελίαο,
ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 40.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο
πφξνπο.
6. Ν Γήκνο ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ,
πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
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7. Ν Γήκνο ΔΞΗΓΑΟΝ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
8. Ν Γήκνο ΔΟΚΗΝΛΗΓΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
9. Ν Γήκνο ΛΑΞΙΗΔΥΛ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
10. Ν Γήκνο ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ,
πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
11. Ν Γήκνο ΓΝΟΡΛΗΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
12. Ν Γήκνο ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ
ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
13. Ν Γήκνο ΛΝΡΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ,
πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
14. Ν Γήκνο ΡΟΗΞΝΙΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
15. Ν Γήκνο ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ
ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
16. Ν Γήκνο ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
17. Ν Γήκνο ΙΝΡΟΑΘΗΝ – ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ
20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
18. Ν Γήκνο ΛΔΚΔΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
19. Ν Γήκνο ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00
Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
20. Ν Γήκνο ΠΗΘΥΛΥΛ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
21. Ν Γήκνο ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ,
πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
22. Ν Γήκνο ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
23. Ν Γήκνο ΔΟΥΡΑ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
24. Ν Γήκνο ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ
ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
25. Ν Γήκνο ΠΞΑΟΡΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
26. Ν Γήκνο ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ
ΦΞΑ πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
27. Ν Γήκνο ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
28. Ν Γήκνο ΚΔΠΠΖΛΖΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
29. Ν Γήκνο ΝΗΣΑΙΗΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ απφ
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
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30. Ν Γήκνο ΡΟΗΦΙΗΑΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΞΑ
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
31. Ν Γήκνο ΞΙΝ - ΛΔΠΡΝΟΝΠ ζα ζπλεηζθέξεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 Δπξψ,
πιένλ ΦΞΑ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
Ζ εθηακίεπζε ησλ σο άλσ πνζψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ε Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ (νη
Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ) θαη νη Γήκνη ζα γίλνληαη πξνο ηελ
Ξεινπφλλεζνο Α.Δ. κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηέζζεξηο δφζεηο
θαηαβιεηέεο κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ θνηλή επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 5
ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
1. Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο αθνξά δηάζηεκα 24 κελψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΗ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο απηήο.
2. Ρν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο
αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη βέβαηα θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 6
ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ
1. Ζ Ξεξηθέξεηα
αλαιακβάλεη:

Ξεινπνλλήζνπ

δηα

ησλ

Ξεξηθεξεηαθώλ

Δλνηήησλ

Λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Λα νξίζεη ηνπο εθπξφζσπνχο ηεο θαζψο επίζεο λα νξίζεη θαη ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7
Λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο επίζεο λα
ιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλαγθαίνπο θνξείο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
Λα θαηαβάιεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζηελ
Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ.
2.

Νη Ππκβαιιόκελνη Γήκνη αλαιακβάλνπλ:

Λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Λα νξίζνπλ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ
άξζξνπ 7.
Λα πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο επίζεο
λα ιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλαγθαίνπο θνξείο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
Λα θαηαβάιινπλ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο
παξνχζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζηελ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε
Δηαηξεία ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ.
3.
7.

Ζ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. αλαιακβάλεη:
Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ
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Λα νξγαλψζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Λα δηαζέηεη γηα ην ζθνπφ απηφ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε αξηηφηεηα γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Λα παξέρεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε, ζε φιεο ηηο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ησλ
κειψλ ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αξκφδησλ θνξέσλ
γηα ηελ πνξεία ηνπ, φπνηε απηφ ηεο δεηεζεί.
Λα δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν ρψξν, πνπ ρξεηάδεηαη, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
απφ ηα δηαζέζηκα ζηειέρε ηεο ζηα γξαθεία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
Λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ θαη φισλ ησλ
Αλαπηπμηαθψλ Γνκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ηνπ
ζηφρνπ ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
ΑΟΘΟΝ 7
ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
1. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδνπλ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο.
1.1.Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 37 κέιε, εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 θαη εηδηθφηεξα:
Ρνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ, θ. Ξέηξν Ραηνχιε, εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ
Ρελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο, Έξγσλ, Ξεξηθεξεηαθήο Δλεκέξσζεο θ.
Θσλζηαληίλα Ληθνιάθνπ, εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο, Ξνιηηηζκνχ θ. Απφζηνιν
Ξαπαθσηίνπ, εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεεηάξρε Απαζρφιεζεο, Ξαηδείαο, γείαο θ. Αλδξέα Ξνπιά, εθπξφζσπν
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αξγνιίδαο, θ. Αλαζηάζην Σεηβηδφπνπιν, εθπξφζσπν ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αξθαδίαο, θ. Δπάγγειν Γηαλλαθνχξα, εθπξφζσπν ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Θνξηλζίαο, θ. Γεψξγην Γέδε, εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ιαθσλίαο, θ. Αδακαληία Ρδαλεηέα, εθπξφζσπν ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεζζελίαο, θ. Ξαλαγηψηε Αιεπξά, εθπξφζσπν ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ
Ρνλ
εθπξφζσπν
ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ
Ρακείνπ
Ξεινπνλλήζνπ,
θ.
………………………..……………
Ρν Γήκαξρν Άξγνπο - Κπθελψλ, θ. Γεκήηξην Θακπφζν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Άξγνπο - Κπθελψλ
Ρν Γήκαξρν Δπηδαχξνπ, θ. Θσλζηαληίλν Γθάηδην, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Δπηδαχξνπ
Ρν Γήκαξρν Δξκηνλίδαο, θ. Γεκήηξην Θακηδή, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο
Ρν Γήκαξρν Λαππιηέσλ, θ. Γεκήηξην Θσζηνχξν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ
Ρν Γήκαξρν Βφξεηαο Θπλνπξίαο, θ. Δκκαλνπήι Πθαληδφ, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Βφξεηαο Θπλνπξίαο
Ρν Γήκαξρν Γνξηπλίαο, θ. Ησάλλε Γηαλλφπνπιν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο
Ρν Γήκαξρν Κεγαιφπνιεο, θ. Ξαλαγηψηε Κπνχξα, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Κεγαιφπνιεο
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Ρν Γήκαξρν Λφηηαο Θπλνπξίαο, θ. Ησάλλε Καξλέξε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Λφηηαο
Θπλνπξίαο
Ρν Γήκαξρν Ρξίπνιεο, θ. Ησάλλε Πκπξληψηε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ρξίπνιεο
Ρν Γήκαξρν Βέινπ – Βφραο, θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ –
Βφραο
Ρν Γήκαξρν Θνξηλζίσλ, θ. Αιέμαλδξν Ξλεπκαηηθφ, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ
Ρν Γήκαξρν Ινπηξαθίνπ – Αγίσλ Θενδψξσλ, θ. Θσλζηαληίλν Ινγνζέηε, εθπξφζσπν
ηνπ Γήκνπ Ινπηξαθίνπ – Αγίσλ Θενδψξσλ
Ρν Γήκαξρν Λεκέαο, θ. Δπάγγειν Αλδηαλάθν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Λεκέαο
Ρν Γήκαξρν Μπιφθαζηξνπ – Δπξσζηίλεο, θ. Αληψλην Θιαδνχρν, εθπξφζσπν ηνπ
Γήκνπ Μπιφθαζηξνπ – Δπξσζηίλεο
Ρν Γήκαξρν Πηθπψλσλ, θ. Πππξίδσλα Πηακαηφπνπιν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Πηθπψλσλ
Ρν Γήκαξρν Αλαηνιηθήο Κάλεο, θ. Ξέηξν Αλδξεάθν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Αλαηνιηθήο Κάλεο
Ρν Γήκαξρν Διαθνλήζνπ, θ. Ξαλαγηψηε Ταξνκάηε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Διαθνλήζνπ
Ρν Γήκαξρν Δπξψηα, θ. Ησάλλε Γξππηψηε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Δπξψηα
Ρν Γήκαξρν Κνλεκβαζηάο, θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο
Ρν Γήκαξρν Ππάξηεο, θ. Πηαχξν Αξγεηηάθν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο
Ρν Γήκαξρν Γπηηθήο Κάλεο, θ. Γεκήηξην Γηαλλεκάξα, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο
Κάλεο
Ρν Γήκαξρν Θαιακάηαο, θ. Ξαλαγηψηε Λίθα, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο
Ρν Γήκαξρν Κεζζήλεο, θ. Δπζηάζην Αλαζηαζφπνπιν, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Κεζζήλεο
Ρν Γήκαξρν Νηραιίαο, θ. Φίιηππν Κπάκε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Νηραιίαο
Ρν Γήκαξρν Ξχινπ - Λέζηνξνο, θ. Γεκήηξην Θαθαληάξε, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
Ξχινπ - Λέζηνξνο
Ρν Γήκαξρν Ρξηθπιίαο, θ. Θσλζηαληίλν Θφιιηα, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο
Ρν Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηνπ Ξεινπφλλεζνο Α.Δ. θ. Θσλζηαληίλν Κπηηδή,
εθπξφζσπν ηεο Δηαηξείαο
1.2.Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ζπγθξνηείηαη
πεληακειέο (5 κέιε ) Ππληνληζηηθφ Όξγαλν ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ δχν εθπξνζψπνπο ησλ Γήκσλ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν ηεο Ξεινπφλλεζνο Α.Δ.
Ρν Ππληνληζηηθφ Όξγαλν απνθαζίδεηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε
ηεο θαη ιεηηνπξγεί σο Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Ξαξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ απηήο.
2. Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ππνβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο, ε
επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ησλ
φξσλ ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο.
3.Ξξόεδξνο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο νξίδεηαη ν Ξεξηθεξεηάξρεο
Ξεινπνλλήζνπ. Ν Ξξφεδξνο έρεη ηελ επζχλε ζχγθιεζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο θαζψο θαη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο.
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4.Αληηπξφεδξνο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο ζα εθιεγεί ζηελ πξώηε
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο.
5. Πηελ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο, γξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη
εηδνπνηνχληαη ηα κέιε έγθαηξα κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. 5. Πε πεξίπησζε θσιχκαηνο
ηαθηηθνχ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο λα ζπκκεηέρεη, εηδνπνηεί κε επζχλε ηνπ ην λφκηκν
αλαπιεξσηή ηνπ.
6. Ππγρξφλσο, καδί κε ηελ πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη θάζε αλαγθαίν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ
γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ.
7. Έξγν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο είλαη ε πινπνίεζε ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο, ε επνπηεία ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ σο ζπλφινπ θαη ε
ιήςε απνθάζεσλ γηα θάζε δήηεκα πνπ ηπρφλ δε ξπζκίδεηαη κε ηε ζχκβαζε απηή.
8. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή ζην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα
ζπλεδξηάζεη θάζε έμη (6) κήλεο ή νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ νπνηνδήπνηε κέινο απηήο, γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ.
9. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ
Δπηηξνπή. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείινπλ έγθαηξα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή απηή
εγγξάθσο ζηα ινηπά ζπκβαιιφκελα κέξε.
10. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηεο Ξεινπφλλεζνο Α.Δ. Ζ Δηαηξεία,
ππνρξεψλεηαη λα ηεξεί φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία (αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ) πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα επηδεηθλχεη φπνηε δεηεζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ή ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
11. Ζ επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεχζεσλ πξνο ηελ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ
Α.Δ.
12. Ζ επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο
ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο.
13. Ζ επηηξνπή εγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αηηηνινγεκέλε θαη γξαπηή απφθαζε ηεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο.
14. Ζ επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξφληα είλαη ην 50% ζπλ έλα απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέιε ηεο. Νη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη
θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.
15. Ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε
απνθάζεηο ηεο.
16. Ζ επηηξνπή είλαη δπλαηφλ λα πιαηζηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζή ηεο θαη απφ
εηδηθφ πξνζσπηθφ, πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ρν εηδηθφ απηφ
πξνζσπηθφ απνηειεί ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, εθθξάδεη άπνςε πάλσ ζηα εηδηθά
επηζηεκνληθά ζέκαηα, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
ΑΟΘΟΝ 8
ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
1. Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ζπλερή θαζ’ φιν ην έηνο παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο επηζηεκνληθή επηηξνπή, ε
νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: α) Θσλζηαληίλνο
Πππξφπνπινο, κέινο Ρερληθήο Γξακκαηείαο, ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ θαη
Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, β) Γεσξγία Σνλδξνιένπ, κέινο Ρερληθήο
Γξακκαηείαο, ππάιιεινο Ξεξηθεξεηαθνχ Ρακείνπ, γ) Καξίλεο Κπεξέηζνο, Θνηλφο
Δθπξφζσπνο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ Ξεινπνλλήζνπ.
2. Πηελ αλσηέξσ επηηξνπή παξέρεηαη έγθαηξα θάζε δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηελ
επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3. Νη κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαιχπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο
πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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4. Ρα απνηειέζκαηα ησλ ηερληθψλ ζπζθέςεσλ ηεο επηηξνπήο θαη νη ζρεηηθέο πεξηνδηθέο
εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ηεο ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ. γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θνηλνπνηνχληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή.
5. Ρν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
είλαη ζπλερώο ζηελ δηάζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο.
ΑΟΘΟΝ 9
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αθνξά δηάζηεκα 24 κελψλ,
αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
Θνηλήο Δπηηξνπήο, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 10
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Θακία ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ή επέθηαζε ηεο, ιφγσ αλάγθεο
εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν πνπ
ππνγξάθεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε είλαη ηα κέιε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο, ηα νπνία απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε
νκνθσλία.
2. Ζ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία ε κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή παξάιεηςε
ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ
πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε
ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απφ δηθαηψκαηα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο
ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ
παξνχζα.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
πξνο απφδεημή, αθνχ αλαγλψζηεθε ε ζχκβαζε απηή, ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζε έλα αληίηππν, θαηά ηα αθφινπζα θαη θάζε κέξνο ιακβάλεη απφ έλα
αληίγξαθν ηεο παξνχζαο .
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ
ΞΔΡΟΝΠ ΡΑΡΝΙΖΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ
ΞΔΡΟΝΠ ΡΑΡΝΙΖΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΔΞΗΓΑΟΝ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΚΞΝΠΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΘΑΡΕΗΝΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΔΟΚΗΝΛΗΓΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΚΗΕΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΑΞΙΗΔΥΛ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΥΠΡΝΟΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΠΘΑΛΡΕΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΝΟΡΛΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ
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ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΞΝΟΑΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ. ΘΛΝΟΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΑΟΛΔΟΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΡΟΗΞΝΙΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΠΚΟΛΗΥΡΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΛΔΚΑΡΗΘΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ –
ΑΓΗΥΛ ΘΔΝΓΥΟΥΛ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΙΝΓΝΘΔΡΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΚΔΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΑΘΝΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΗΘΥΛΗΥΛ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΠΞΟΗΓΥΛ ΠΡΑΚΑΡΝΞΝΙΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΘΙΑΓΝΣΝΠ
ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΛΑΡ. ΚΑΛΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΞΔΡΟΝΠ ΑΛΓΟΔΑΘΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΔΙΑΦΝΛΖΠΝ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΤΑΟΝΚΚΑΡΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΔΟΥΡΑ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΟΞΗΥΡΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΖΟΑΘΙΖΠ ΡΟΗΣΔΗΙΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΟΡΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΠΡΑΟΝΠ ΑΟΓΔΗΡΑΘΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΓΗΑΛΛΖΚΑΟΑΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΛΗΘΑΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΔΠΡΑΘΗΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΝΗΣΑΙΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΚΞΑΚΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΙΝ - ΛΔΠΡΝΟΝΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΦΑΛΡΑΟΖΠ

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΡΟΗΦΙΗΑΠ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΝΙΙΗΑΠ

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ
Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΞΗΡΕΖΠ

16

ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΩΚ9-ΖΟΓ
Ξ Α ΟΑ Ο Ρ Ζ Κ Α Η
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
1. Θαηεγνξίεο Δξγαζηώλ
Πηνλ πίλαθα 1.1 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ βάζε ησλ
θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

Α
1
2
3

4
Β
Γ
Γ

Ξίλαθαο 1.1. Αλάιπζε Θόζηνπο Αλά Θαηεγνξία Δξγαζηώλ
Θαηεγνξίεο Δξγαζηψλ
Ξνζνζηφ
Θφζηνο (€πξψ)
πεξεζίεο
86,15%
620.280,00
πεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο
Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο
4,41%
31.752,00
πνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο
15,92%
114.624,00
Ινηπέο πεξεζίεο πνζηήξημεο ηεο Ρερληθήο
Γξακκαηείαο
27,22%
195.984,00
Ρερληθή θαη Γηνηθεηηθή πνζηήξημε γηα ηελ
Δμεηδίθεπζε ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, έληαμε πξάμεσλ θαη θνξείο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ελεξγεηψλ θαη κειεηψλ
πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ακηγψο εζληθνχο
πφξνπο
38,59%
277.848,00
Γεκνζηόηεηα – Δπαηζζεηνπνίεζε
6,15%
44.280,00
Ιεηηνπξγηθέο Γαπάλεο
5,41%
38.952,00
Δμνπιηζκόο
2,30%
16.560,00
ΠΛΝΙΑ
100,00%
720.000,00

2. Αλάιπζε θόζηνπο βάζε ησλ απαζρνινύκελσλ ζηειερώλ
Πηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ
ζηειερψλ/εηδηθνηήησλ φπσο πξνππνινγίδεηαη ζε αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο αλά
θαηεγνξία εξγαζηψλ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αθνξά ζηνπο ζπλνιηθνχο
αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειερψλ.
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Ανθπυπομήνερ απαζσόληζηρ ανά καηηγοπία επγαζιών

Α/Α

Κένηπο δαπάνηρ

1

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΟΤ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10 ΚΑΙ
20 ΔΣΩΝ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10 ΚΑΙ
20 ΔΣΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10 ΚΑΙ
20 ΔΣΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10 ΚΑΙ
20 ΔΣΩΝ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΔΣΩΝ
ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10 ΚΑΙ
20 ΔΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 20
ΔΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ
ΓΔΚΑ ΔΣΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ &
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΩ ΣΩΝ
10 ΔΣΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ &
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΣΩ ΣΩΝ
10 ΔΣΩΝ

Συνολικό κόστος δαπανών

Μηνιαίο
άμεζο
κόζηορ
κένηπος
δαπάνηρ

ςνηελεζηήρ
έμμεζυν
δαπανών
(Γενικά
έξοδα
λειηοςπγίαρ,
% ηος
μηνιαίος
άμεζος
κόζηοςρ)

Έμμεζερ
δαπάνερ
(Γενικά
έξοδα
λειηοςπγίαρ
ανά κένηπο
κόζηοςρ

ςνολικό
μηνιαίο
κόζηορ
κένηπος
δαπάνηρ

3.500,00

2

70

3.000,00

2

3.000,00

Κόζηορ ανά κένηπο δαπάνηρ και ανά καηηγοπία επγαζιών

Σεσνική και
Γιοικηηική
Τποζηήπιξη για
ηην Δξειδίκεςζη
ηος ειδικού
αναπηςξιακού
ππογπάμμαηορ,
ένηαξη ππάξευν
και θοπείρ
ςλοποίηζηρ ηυν
έπγυν, ενεπγειών
και μελεηών πος
θα
σπημαηοδοηηθούν
από αμιγώρ
εθνικούρ πόποςρ

Τπηπεζίερ
για ηην
ςποζηήπιξη
ηος έπγος
ηηρ
Δπιηποπήρ
ςνηονιζμού
και
Δξειδίκεςζηρ

Τποζηήπιξη ηος
έπγος ηηρ
Δπιηποπήρ
Παπακολούθηζηρ

Λοιπέρ
Τπηπεζίερ
Τποζηήπιξηρ
ηηρ
Σεσνικήρ
Γπαμμαηείαρ

Σεσνική και
Γιοικηηική
Τποζηήπιξη για
ηην Δξειδίκεςζη
ηος ειδικού
αναπηςξιακού
ππογπάμμαηορ,
ένηαξη ππάξευν
και θοπείρ
ςλοποίηζηρ ηυν
έπγυν, ενεπγειών
και μελεηών πος
θα
σπημαηοδοηηθούν
από αμιγώρ
εθνικούρ πόποςρ

Τπηπεζίερ
για ηην
ςποζηήπιξη
ηος έπγος
ηηρ
Δπιηποπήρ
ςνηονιζμού
και
Δξειδίκεςζηρ

Τποζηήπιξη ηος
έπγος ηηρ
Δπιηποπήρ
Παπακολούθηζηρ

Λοιπέρ
Τπηπεζίερ
Τποζηήπιξηρ
ηηρ
Σεσνικήρ
Γπαμμαηείαρ

3.570,00

2

3

8

10

7140

10.710,00

28.560,00

35.700,00

82.110,00

60

3.060,00

2

8

8

12

6120

24.480,00

24.480,00

36.720,00

91.800,00

2

60

3.060,00

1

3

10,5

18

3060

9.180,00

32.130,00

55.080,00

99.450,00

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

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

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

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

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

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

1.000,00

2

20

1.020,00

0

0

8.670,00

8.670,00

15.300,00

27.500,00

550

28.050,00

8,5
13,5

8,5
51,5

18

15
86

112

40.035,00

137.190,00

241.230,00

302.430,00

ςνολικό
κόζηορ
ππόζθεηυν
δαπανών
ανά κένηπο
δαπάνηρ

32.640,00
720.885,00
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Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αληηζηνηρεί ζε δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ.
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ είλαη δέθα άηνκα.
Νη ζπλνιηθνί αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζηειερψλ ππνινγίδεηαη
ζε 231,00.
Ζ βάζε εθηίκεζεο ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζηειερψλ είλαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ Ρερληθψλ θαη Κειεηεηηθψλ Δηαηξηψλ ηεο ρψξαο.
Νη ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ) ππφθεηληαη
ζηνλ Θαλνληζκφ Αλάζεζεο Ππκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο Ξεινπφλλεζνο Α.Δ. θαη ηελ
λνκνζεζία.
3. Ππζρέηηζε απαζρόιεζεο / ζηειερώλ θαη θαηεγνξίαο εξγαζηώλ
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, απηφ έρεη πξνζεγγηζηεί βάζεη ηεο
ζπζρέηηζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηειερψλ (νκάδεο έξγνπ) κε ηελ
πξνεθηηκψκελε απαίηεζε εξγαζίαο αλά θαηεγνξία εξγαζίαο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε
ζηειέρνπο
3.1 Ξξνεθηίκεζε θόζηνπο
Υο βάζε πξνεθηίκεζεο, ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
έρνπλ ιεθζεί ππφςε αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα ππνζηήξημε Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ
κε ππεξεζίεο Ππκβνχινπ, Ιεηηνπξγία Δπηηξνπψλ Ξαξαθνινχζεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ θιπ, θαηά αλαινγία απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα απνινγηζηηθά
ζηνηρεία ζε φηη αθνξά ηηο δαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαζψο θαη ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Δπηηξνπψλ Γηνίθεζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ. Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
δαπαλψλ ζα ππάξμεη αλάιπζε θφζηνπο βάζε ηνπ Θαλνληζκνχ αλάζεζεο πξνκεζεηψλ,
ππεξεζηψλ θαη ηελ λνκνζεζία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Έτος 2013

ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ι
Τπηπεζίερ για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος
ηηρ Δπιηποπήρ ςνηονιζμού και
Δξειδίκεςζηρ

Τποζηήπιξη ηος έπγος ηηρ Δπιηποπήρ
Παπακολούθηζηρ
Λοιπέρ Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ ηηρ
Σεσνικήρ Γπαμμαηείαρ
Σεσνική και Γιοικηηική Τποζηήπιξη για
ηην Δξειδίκεςζη ηος ειδικού
αναπηςξιακού ππογπάμμαηορ, ένηαξη
ππάξευν και θοπείρ ςλοποίηζηρ ηυν
έπγυν, ενεπγειών και μελεηών πος θα
σπημαηοδοηηθούν από αμιγώρ εθνικούρ
πόποςρ
Γημοζιόηηηα – Δςαιζθηηοποίηζη

Λειηοςπγικέρ Γαπάνερ
Δξοπλιζμόρ

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Έτος 2014
Α



Ο

Ν

Γ

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α



Ο

Ν

Γ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο ε νπνία είλαη
ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο θαη
ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΑΞ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Ξεινπφλλεζνο 2020 – Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα».
Ζ ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αθνξά ηα παξαθάησ:
Α) πεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηεο ΔΠΔ
1. Πρέδην εηζήγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ,
2. Πρέδην γηα ηελ δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ην εηδηθφ αλαπηπμηαθφ
πξφγξακκα «Ξεινπφλλεζνο 2020- Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα», ζηε βάζε ησλ αλσηέξσ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ,
3. Πρέδην γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο κε ηελ έγθξηζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ κειεηψλ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πξάμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
4. Πρέδηα απνθάζεσλ γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ ζην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ,
5. Πρέδην δξάζεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη πξνβνιή ηνπ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
6. πνζηήξημε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΔΠΔ
(κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε εηδηθή ζχλζεζε, κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ θαη άιισλ
ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ ή θνξέσλ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ έξγσλ θαη κπνξεί λα
πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή/θαη εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο )
7. Γξακκαηεηαθή πνζηήξημε ζηνλ Ξξφεδξν ηεο ΔΠΔ. ( είλαη αξκφδηνο γηα λα:
α) ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη λα θαζνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
β) πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη πξνσζεί ηηο απνθάζεηο ηεο,
γ) θξνληίδεη γηα ηελ άξηηα θαη απνδνηηθή νξγάλσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηαλνκή ησλ πξαθηηθψλ ηνπο, θαη ηέινο,
δ) γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηηο απνθάζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη θαη λα επηηαρχλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Β) πνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηεο Δπ.Ξα.
1. πνζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο πνπ
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ΔΠΔ κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. πνζηήξημε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη απνδνηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζηηο επί κέξνπο δξάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηε ζπκβαηφηεηα ησλ
ελεξγεηψλ, κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3. πνζηήξημε γηα ηνλ θαζνξηζκφο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4. πνζηήξημε γηα ηνλ θαζνξηζκφ επί κέξνπο ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ.
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Νη ιεπηνκέξεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ
ελδεηθηηθψλ πξάμεσλ απφ ηελ ΔΠΔ, ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε
ζχληαμε θαη έγθξηζε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ κειεηψλ σξίκαλζεο, ζηε
κέζνδν αμηνιφγεζεο γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ, ζηηο πξνζθιήζεηο γηα ηελ ππνβνιή ησλ
ηερληθψλ δειηίσλ, ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θ.α.
5. πνζηήξημε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ δηαθσληψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
6.Πρέδηα θαη εηζεγήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ θαη αλαθνξψλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη
θάζε εηδηθφηεξν ζέκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
7. Πρέδην θαη Δηζήγεζε ζηελ Δπ.Ξα. ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή γηα λα εγθξίλεη ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ν
θαζνξηζκφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα ζέκαηα απαξηίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ε ηήξεζε
πξαθηηθψλ θαη ινηπά ζέκαηα. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπ.Ξα. λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε γξαπηή
δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηιχνληαη άκεζα εμαηξεηηθά επείγνληα δεηήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γ) Δπηπιένλ πνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο:
1 πνζηήξημε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο.
2. Ζ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Ππληνληζκνχ θαη Δμεηδίθεπζεο θαη ηεο
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο κε ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
3. Πρέδην εηζήγεζεο πξνο ηελ ΔΠΔ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο
πξνηάζεηο ησλ Φνξέσλ θαη ησλ ινηπψλ αξκφδησλ νξγάλσλ.
4. Γηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ
πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο θαη
αξηηφηεηαο ησλ ηερληθψλ δειηίσλ πνπ θαηαζέηνπλ νη δηθαηνχρνη θαη ε εηζήγεζε –
γλσκνδφηεζε γηα ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έληαμε ησλ έξγσλ, απφ ηελ ΔΠΔ, ζην εζληθφ
ζθέινο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
5. Ξξνηάζεηο γηα ηελ εμεχξεζε ή αμηνπνίεζε άιισλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα
εγθεθξηκέλα ή πξνο έληαμε έξγα (δηαξζξσηηθά ηακεία Δ.Δ., ΠΗΡ, άιια ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία).
6. Νξγάλσζε ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, δηεπθξηλίζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
επί ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο πινπνίεζεο ησλ δξάζεψλ ηνπ.
7. πνζηήξημε θαη νξγάλσζε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο ηεο
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο, ε επαιήζεπζε ηεο εμέιημεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε
ζχληαμε ζπλνιηθψλ αλαθνξψλ πξνφδνπ πξνο ηελ Δπ.Ξα.
8. Δηζήγεζε γηα γλσκνδφηεζε γηα πξφηαζε θαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ δξάζεσλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΠΔ.
9. Δηνηκαζία θαθέισλ γηα ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ
ησλ δηθαηνχρσλ αιιά θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αξρψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
10. πεξεζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ
δξάζεψλ ηνπ.
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11. πεξεζίεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΠΔ.
Γ) Ρερληθή θαη Γηνηθεηηθή πνζηήξημε γηα ηελ Δμεηδίθεπζε ηνπ εηδηθνύ
αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο, έληαμε πξάμεσλ θαη θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ,
ελεξγεηώλ θαη κειεηώλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ακηγώο εζληθνύο πόξνπο.
1. Δηζεγήζεηο θαη ηερληθά θείκελα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ εηδηθνύ αλαπηπμηαθνύ
πξνγξάκκαηνο πνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΔ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο
Γξακκαηείαο. Θαηά ηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ε
ζπλέξγεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ. ή άιινπο
ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο (π.ρ. ΠΗΡ, Jessica θ.α.). Ζ ΔΠΔ ιακβάλνληαο ππφςε ην
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Ξεινπφλλεζνο 2020:
Δπξσπατθή Ξεξηθέξεηα», πξνβαίλεη ζηελ εμεηδίθεπζε κε ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ
ελδεηθηηθψλ πξάμεσλ γηα ην πξφγξακκα, κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί
απφ ηελ Δπ.Ξα. Ζ πεξηγξαθή θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο
απηφ ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη κε ηηο απνθάζεηο εμεηδίθεπζήο ηνπ, είλαη ελδεηθηηθή θαη
απνηειεί πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ σξίκαλζεο
ησλ πξάμεσλ φζν θαη γηα ηελ ππνβνιή απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ
ηερληθψλ δειηίσλ.
2. Γηνηθεηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο θαη
πιεξόηεηαο ησλ ηερληθώλ δειηίσλ –Νδεγίεο ζηνπο Φνξείο πινπνίεζεο γηα
αληαπόθξηζε ζε ππνρξεώζεηο ηνπο.
Φνξείο πινπνίεζεο (δηθαηνχρνη) ησλ πξάμεσλ δχλαηαη λα είλαη ε Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ, Γήκνη θαζψο θαη ινηπνί θνξείο ηεο πεξηνρήο.
α) Γηα ηηο πξάμεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ εζληθνχο πφξνπο ηνπ ΞΔ, ε έληαμή ηνπο
ζην πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο Ρερληθψλ
Γειηίσλ, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ Ρερληθή Γξακκαηεία θαη
εγθξίλνληαη κε απνθάζεηο ηεο Δπ.Ξα. Ζ έληαμε ζηεξίδεηαη ζε απνθάζεηο ηεο ΔΠΔ κε βάζε ηε
ζρεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ Ρερληθή Γξακκαηεία. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη
πιεξφηεηαο ησλ ηερληθψλ δειηίσλ γίλεηαη απφ ηελ Ρερληθή Γξακκαηεία κε ζχληαμε Γειηίνπ
Διέγρνπ Δθπιήξσζεο Θξηηεξίσλ (.Δ.Δ.Θ.), κε βάζε ππφδεηγκα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπ.Ξα.
Κε απνθάζεηο ηεο Δπ.Ξα. πξνζδηνξίδνληαη επίζεο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ησλ νπνίσλ
νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
ζπκπιεξσκέλα ηα ηερληθά δειηία. Πε θάζε πεξίπησζε ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ πξάμεσλ
αιιά θαη ησλ κειεηψλ ηνπο πξέπεη λα αθνξά νινθιεξσκέλα θαη ιεηηνπξγηθά έξγα ή
παξεκβάζεηο πνπ νινθιεξψλνπλ εκηηειή ή ζπλερηδφκελα έξγα.
β) Κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ απφ ηελ ΔΠΔ, νη θνξείο πινπνίεζεο απνζηέιινπλ κέζσ
ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΑΑΛ γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζε εηδηθή γηα ην πξφγξακκα
ΠΑΔΞ/ΠΑΚΞ πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Ζ
ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ησλ
πξάμεσλ.
3. Νδεγίεο ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο γηα ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο έξγσλ θαη
κειεηώλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από εζληθνύο πόξνπο – ρξεκαηνδόηεζε.
α) Ζ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ κειεηψλ πνπ εγθξίλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε
αθνινπζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην είδνο ηεο πξάμεο ή κειέηεο
θαη ην δηθαηνχρν.
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β) Νη εγθξίζεηο δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ
Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ χζηεξα απφ αμηνιφγεζε θαη εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο
πεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο.
γ) Νη θνξείο πινπνίεζεο ππνβάιινπλ αίηεκα γηα έθδνζε απφθαζεο δεκνπξάηεζεο πξνο ηε
ΑΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ζπλνδεπφκελν απφ:
I. Αίηεζε γηα έγθξηζε δεκνπξάηεζεο,
II. Ρερληθφ Γειηίν Έξγνπ (Ρ..Δ.),
III. Φχιιν Γηαπίζησζεο Υξηκφηεηαο Έξγνπ, φια ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ εγθξίλεη
ε Δπ.Ξα. θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ βαζηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη
ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εγθξίζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.
δ) Ζ θαηάξηηζε ησλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη κεηά απφ ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ
δηθαηνχρσλ – θνξέσλ πινπνίεζεο θαη εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο, ηα νπνία
ππνβάιινληαη κέζσ ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΑΑΛ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
ε) Νη πιεξσκέο ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο έξγα θαη κειέηεο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ εηδηθήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΠΑΔΞ ή ΠΑΚΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. Αλάινγα πξαγκαηνπνηείηαη θαη
ε έθδνζε εληνιήο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ, απφ ηηο πεξεζίεο ηεο αξκφδηαο Ξεξηθέξεηαο.
ζη) Πην θφζηνο ησλ πξάμεσλ δχλαηαη λα πεξηιεθζεί, σο αλεμάξηεην ππνέξγν θαη ην
θφζηνο ηεθκεξησκέλα αλαγθαίσλ απαιινηξηψζεσλ ζε πνζνζηφ πνπ θαηά θαλφλα δελ
ππεξβαίλεη ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο.
δ) Νη αλαζέζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ κειεηψλ,
θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, αθνινπζνχλ ηνπο εζληθνχο αιιά θαη ηνπο θνηλνηηθνχο
θαλφλεο πνπ ηηο δηέπνπλ.
ε) Νη δαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ αμίαο κεγαιχηεξεο
ησλ 15.000 επξψ θαη κηθξφηεξεο ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ ηα Ξ 60/2007 θαη Ξ
59/2007 θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην
παξάξηεκα ΗΗ Β ηνπ Ξ 60/2007 θαη ζην παξάξηεκα ΣVΗΗ Β ηνπ Ξ 59/2007 είλαη επηιέμηκεο
εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε αλάξηεζε ηεο πεξηιεπηηθήο πξνθήξπμεο γηα 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ή/θαη ηνπ θνξέα πνπ απηφο ππάγεηαη ή ηεο
αληίζηνηρεο Ξεξηθέξεηαο ή έρεη πξνεγεζεί δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ
ηελ λνκνζεζία. Ζ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ εζληθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο ζε κέζα παλειιήληαο
θπθινθνξίαο.
Ζ πεξηιεπηηθή πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηεο
πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο θαη ηεο κεζφδνπ αλάζεζεο.
9. Νη δαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο
πξνυπνινγηζκνχ απηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ εξγαζίεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά απφ νπζηψδε
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ
ην ΞΔ. _ο νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο λννχληαη ζσξεπηηθά ηα
αθφινπζα:
i. Ζ κεηαβνιή βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ή ε κεηαβνιή ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ή πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο ή ε θαηάξγεζε νκάδαο εξγαζηψλ ή παξαδνηένπ ή άιινπ
δηαθξηηνχ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο.
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ii. Ζ αχμεζε ή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κηαο νκάδαο εξγαζηψλ ή παξαδνηένπ ή άιινπ
δηαθξηηνχ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο άλσ ηνπ 20% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαη
αζξνηζηηθά άλσ ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο.
4. Νδεγίεο ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο
γηα ηελ ζύληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ.
α) Νη δηθαηνχρνη (θνξείο πινπνίεζεο) ζπκπιεξψλνπλ ζε ηαθηνχο ρξφλνπο πνπ νξίδνληαη
απφ ηελ Δπ.Ξα. ηππνπνηεκέλα δειηία παξαθνινχζεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηα απνζηέιινπλ ζηε ΑΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα λα
ηεζνχλ ππ’ φςε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο.
β) Ζ Ρερληθή Γξακκαηεία επεμεξγάδεηαη ηηο εθζέζεηο θαη ππνβάιεη ζπγθεληξσηηθή έθζεζε
πξνο ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. Ζ Ρερληθή Γξακκαηεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο πξφζζεηεο εθζέζεηο ή ινηπέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη ζαθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ.
γ) Ζ Δπ.Ξα. κε βάζε ηηο ζπγθεληξσηηθέο εθζέζεηο ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ εχξπζκε
εμέιημε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο. Δθφζνλ απαηηείηαη, κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο Γξακκαηείαο, ε ΔΠΔ
πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
2. Ρν πνζφ ησλ 20.000,00 € πιένλ ΦΞΑ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ, ζα γξαθηεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο, χζηεξα απφ αλακφξθσζε, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ
απφ ην Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο.
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ
Πχκβαζεο.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 21/2013.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ν Ξξφεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνχινο Ππχξνο
Σξηζηάθνο Πηαχξνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι Αληηπξφεδξνο Γ.Π.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. Αληηδήκαξρνο
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Ιχξαο Σαξάιακπνο
Καξνχζεο Σαξάιακπνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ξαπαδάθε Δπγελία
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