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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294

ΘΕΜΑ  21ο ΗΔ: Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ

της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΟΤΑ  για  την  υλοποίηση  του  έργου:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ   ΩΣ  ΓΕΦΥΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ  Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κτλ».

 Στη Σπάρτη  και  στην  «Αίθουσα  Λακώνων  Ποιητών,  Νικηφόρου

Βρεττάκου  και  Γιάννη  Ρίτσου»,  του  Διοικητηρίου  Λακωνίας,  την  27η Ιουλίου

2018 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  3.00  μ.μ,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το

Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου,  ύστερα  από  την  189/6-6-2018

προηγούμενη  απόφασή  του  και  την  193867/46805/20-07-2018

πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτού  κ.  Ηλία  Στρατηγάκου,  η  οποία  επιδόθηκε

νόμιμα  σε  κάθε  Περιφερειακό  Σύμβουλο  και  δημοσιεύθηκε  στον  πίνακα
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ανακοινώσεων  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  για  συζήτηση  και  λήψη

απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην  συνεδρίαση  αυτή  εκλήθη  και  παρέστη  ο  Περιφερειάρχης

Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες:

1. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος

2. Γιαννακούρας Ευάγγελος

3. Τζανετέα Αδαμαντία

4. Αλειφέρη – Καραθανάση Ελένη 

5. Νικολάκου Κωνσταντίνα 

6. Ρουμελιώτης Γεώργιος

7. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία

8. Παπαγγελόπουλος Άγγελος

9. Γκίκας Αθανάσιος

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Σιδέρης Βασίλειος

3. Κανελλάκης Ηλίας

4. Κατσίρης Ιωάννης

5. Σκούρος Χαράλαμπος,

6. Μπακούρης Γεώργιος, 

7. Τζεφεράκος Ιωάννης

8. Μπελεγρή Σταματική

9. Γκούνης Απόστολος

10. Μπουκουβάλας Ιωάννης

11. Καρράς Παναγιώτης 

12. Παπαφωτίου Απόστολος

13. Πετρίτσης Γεώργιος 

14. Αλεξόπουλος Αλέξιος 

15. Πατσαρίνος Νικόλαος 

16. Γκανάς Παναγιώτης 

17. Μενούνος Περικλής 

18. Αλευράς Παναγιώτης (προσήλθε στο 6ο θέμα ΕΚΤΟΣ ΗΔ)

19. Γόντικας Νικόλαος (αποχώρησε στο 29ο θέμα ΗΔ)
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20. Γούργαρης Ευάγγελος (αποχώρησε στο 29ο θέμα ΗΔ)

21. Τζαμουράνης Γεώργιος 

22. Λυμπεροπούλου Δήμητρα

23. Μαντάς Περικλής

24. Χρυσαδάκος Σταύρος

25. Αλεξανδρής Σαράντος

26. Σούκουλη – Βιλιάλη Μαρία – Ελένη

Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν  οι  Αντιπεριφερειάρχες  κ.κ.  Καλλίρης

Πελοπίδας  και  Παναγιωτοπούλου  Ελένη  και  οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ.κ.

Γαβρήλος  Γεώργιος,  Ροτζιώκος  Ιωάννης,  Παπαντωνίου  –  Κορώνη  Κλημεντίνη,

Λέγγας  Κωνσταντίνος,  Χρονάς  Άγγελος,  Στεφανόπουλος  Θεοφάνης,  Γκιάτας

Ευριπίδης,  Πισιμίσης  Αθανάσιος,  Σαρρής  Ιωάννης,  Τζανής  Αναστάσιος,  Ντάνος

Θεόδωρος,  Σωφρονά  –  Καρλαύτη  Στέλλα,  Βουδούρη  Κωνσταντίνα,  Πουλάς

Ανδρέας,  Δολτσινιάδης  Δημήτριος,  Χουρσαλά  Αθανασία,  Ξεροβάσιλας

Παναγιώτης,  Αντωνόπουλος  Χρήστος  και  Βασιλακόπουλος  Θεόδωρος,  αν  και

νόμιμα είχαν κληθεί.

Στη  συνεδρίαση  αυτή  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.  Τριαντάφυλλος   Στρατήγης

και  Παναγιώτης  Χαραλαμπόπουλος,  υπάλληλοι  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,

για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία  ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

…………………………………………………………………………………………………………….

Ακολούθως  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  προχώρησε  στη  συζήτηση  του

εικοστού  πρώτου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  το  οποίο  συζητήθηκε

εικοστό έβδομο κατά σειρά.  

Ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  το

εν  λόγω  θέμα  εισηγήτρια  είναι  η  Αντιπεριφερειάρχης  κ.  Νικολάκου  και  έχει

διανεμηθεί  εισήγηση  και  σχέδιο  Προγραμματικής  Σύμβασης  της  Δ/νση

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία έχουν ως εξής :
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Με την αριθμ. 227/2018 ΑΔΑ 6Α3Ε7Λ1-ΦΦΙ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  εντάχθηκε στο
πρόγραμμα   ΚΑΠ  (20%)  διανομαρχιακά   το  έργο  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΩΣ  ΓΕΦΥΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ  Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  κ.τ.λ.”  με  προϋπολογισμό
100.000€.
Για  την  υλοποίηση  του  ανωτέρω  έργου,  απαραίτητη  είναι  η  συμβολή  της  “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”, η οποία και  καταστατικά στοχεύει
στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  αλλά και κατέχει την
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ως αναπτυξιακός φορέας της περιοχής της δραστηριότητας της. 
Για τους παραπάνω λόγους η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.,  προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 στη
σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους σύμφωνα με τα οποία θα αναπτυχθούν  και υλοποιηθούν  δράσεις και   συνέργειες  με
συλλογικότητες  και  φορείς  ως  γέφυρες  κοινωνικής  συνοχής  στην  ΠΕ  Μεσσηνίας  ως  το  συνημμένο
σχέδιο . 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων
και συνεργειών ως ανωτέρω αναφέρονται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Οι δράσεις και συνέργειες ομαδοποιούνται σε έξι (6) κύρια υποέργα, ως ακολούθως: 

Υποέργο 1 Υποστήριξη  στην   οργάνωση  ποικίλων  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  (σχετικών  με
μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικά κ.α.) 

Υποέργο 2 Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και σημαντικών αθλητικών γεγονότων 

Υποέργο 3 Υποστήριξη ενεργειών-πρωτοβουλιών προβολής των τοπικών αγροτικών προϊόντων
και κατ’ επέκταση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

Υποέργο 4 Υποστήριξη συνεδρίων (επιστημονικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα) και γενικότερα,
αξιόλογων  πρωτοβουλιών  που  αναλαμβάνονται  από  επαγγελματικές
ομάδες/οργανώσεις

Υποέργο 5 Υποστήριξη δράσεων που προβάλουν το τοπικό αρχαιολογικό –μνημειακό απόθεμα
και  το φυσικό κεφάλαιο 

Υποέργο 6 Υποστήριξη στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού πολιτιστικού
περιεχομένου για την ΠΕ Μεσσηνίας.

Υποέργο 7 Υποστήριξη της οργάνωσης τυχόν έκτακτων σημαντικών εκδηλώσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου» ανέρχεται στο ποσό των 103.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Προγραμματικής Σύμβασης) ως εξής:

1. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των  100.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24% το  οποίο  προέρχεται  από  το  πρόγραμμα  ΚΑΠ  (20%)
διανομαρχιακά  

2. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  ,  θα συνεισφέρει  το
ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Ο προϋπολογισμός  διαμορφώθηκε  από παράγοντες που αφορούν:
 Τις προδιαγραφές του έργου

 Τις ανάγκες που καλείται να καλύψει
 Το κοινωνικοοικονομικό εύρος που απευθύνεται
 Τις κοινωνικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές απαιτήσεις.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής  σύμβασης είναι πέντε
(5) μήνες από την υπογραφή της και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  του  σχεδίου της
Προγραμματικής.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1) Τις  διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
     από νεώτερες διατάξεις 
2) Το ΠΔ 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
3) Την αριθμ. 227/2018 ΑΔΑ 6Α3Ε7Λ1-ΦΦΙ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την

τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% και την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΩΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ   ΣΤΗΝ  Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,  ΕΝΙΣΧΥΣΗ   ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κ.τ.λ.»

4) Το σχέδιο της  Προγραμματικής  σύμβασης όπως έχει  καταρτιστεί  από τη Δ/νση Κοινωνικής
Μέριμνας όπου περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία ήτοι: 

 Προοίμιο - Γενική Περιγραφή
 Σκοπός της Σύμβασης
 Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης
 Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης – Προϋπολογισμός
 Πόροι – Εκταμίευση Πόρων προς το φορέα υλοποίησης.
 Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης της Σύμβασης.
 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων φορέων
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
 Επίλυση Διαφορών
 Ρήτρες -Τελικές Διατάξεις
 Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Εισηγούμαστε: 
• Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Περιφέρειας Πελοποννήσου / και της

Αναπτυξιακής  Μεσσηνίας-  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α  για  την  υλοποίηση  του
ενταγμένου,  στο  πρόγραμμα  ΚΑΠ  (20%)  διανομαρχιακά  ,  έργου   “ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ   ΩΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,  ΕΝΙΣΧΥΣΗ   ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  κ.τ.λ.)”   σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο  το  οποίο
επισυνάπτεται.

• Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης 

• Τον  ορισμό  εκπροσώπων  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  στην  κοινή  επιτροπή  της
Προγραμματικής  Σύμβασης όπως προβλέπεται  στο  άρθρο 9 του σχεδίου της  Προγραμματικής
Σύμβασης.

και  σας  παρακαλούμε  για  τη  συζήτηση  και  λήψη  σχετικής  απόφασης  επί  του
θέματος .  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
       (Άρθρο 100, Ν.3852/2010)

ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ  ΩΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κτλ»

ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

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
συμβαλλόμενοι  φορείς : 

 Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  που  εδρεύει  στην  Τρίπολη,  Πλατεία  Εθνάρχου
Μακαρίου, Τ.Κ. 22 131 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Πέτρο Τατούλη.

 Η  Αναπτυξιακή  Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ  που  εδρεύει  στην
Καλαμάτα, Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
Θεοχάρη Ρέκκα, Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. .../.../...-2018
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
Α.    Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (Α’  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα το άρθρο
12.

 Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως αυτό ισχύει
 Την  αριθμ.  Πρωτ.  32287/32/1-11-1999  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  για  την  σύνταξη

προγραμματικών συμβάσεων
 Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου

2014-2020.
 Την αριθμ 227/2018 ΑΔΑ 6Α3Ε7Λ1-ΦΦΙ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με

την τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ (20%) διανομαρχιακά και την ένταξη του
έργου  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΩΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,  ΕΝΙΣΧΥΣΗ   ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κ.τ.λ.» με προϋπολογισμό 100.000€

 Την αριθμ. ....................... (ΑΔΑ: ...............................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  και  των όρων της παρούσας Σύμβασης,  ορισμού
εκπροσώπων και  χορήγησης εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη κ. ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ για
την  υπογραφή  της  παρούσας  η  οποία  κρίθηκε  νόμιμη  με  την   αριθμ..............................
ΑΔΑ  ..........................  Απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου  Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου. 

 Την   αριθμ.  ....................................   Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  ως φορέα
υλοποίησης της παρούσης σύμβασης περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της παρούσας
Σύμβασης, ορισμού εκπροσώπου καθώς και περί χορήγησης εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο αυτής, κ. Θεοχάρη Ρέκκα για την υπογραφή της παρούσας

 Την  αριθμ.  ..................  ΑΔΑ  ...........................  ΑΔΑΜ  ....................................  Απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την  έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την αριθμ........................................ ΑΔΑ ................................. ΑΔΑΜ ........................... Απόφαση
της  Δ/νσης  Οικονομικού  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  σχετικά  με  την  ανάληψη  δαπάνης
ποσού  .................€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  από  το  πρόγραμμα  ΚΑΠ  20%
διανομαρχιακά.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
       ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει :
1) Προοίμιο - Γενική Περιγραφή
2) Σκοπός της Σύμβασης
3) Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης
4) Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης – Προϋπολογισμός
5) Πόροι – Εκταμίευση Πόρων προς το φορέα υλοποίησης.
6) Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης της Σύμβασης.
7) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων φορέων
8) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
9) Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
10) Επίλυση Διαφορών
11) Ρήτρες -Τελικές Διατάξεις
12) Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την αριθμ 227/2018 ΑΔΑ 6Α3Ε7Λ1-ΦΦΙ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  εντάχθηκε στο
πρόγραμμα  ΚΑΠ 20% το έργο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ  ΩΣ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κτλ” με προϋπολογισμό 100.000€
Για  την  υλοποίηση  του  ανωτέρω  έργου  ,  απαραίτητη  είναι  η  συμβολή  της  “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”, η οποία και  καταστατικά στοχεύει
στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  αλλά και κατέχει την
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ως αναπτυξιακός φορέας της περιοχής της δραστηριότητας της. 
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Για τους παραπάνω λόγους η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 στη
σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους σύμφωνα με τα οποία θα αναπτυχθούν  και υλοποιηθούν  δράσεις και   συνέργειες  με
συλλογικότητες και φορείς ως γέφυρες κοινωνικής συνοχής στην ΠΕ Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 3
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς της παρούσας σύμβασης αποφασίζουν να συμπράξουν για την επίτευξη των
κοινών τους αναπτυξιακών σχεδιασμών με σκοπό την ορθή, εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του έργου
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ   ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ
ΦΟΡΕΙΣ  ΩΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ,  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
κτλ”

ΑΡΘΡΟ 4
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υποστήριξη στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του
έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.
 Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:
 

Υποέργο 1 Υποστήριξη  στην   οργάνωση  ποικίλων  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  (σχετικών  με
μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικά κ.α.) 

Υποέργο 2 Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και σημαντικών αθλητικών γεγονότων 

Υποέργο 3 Υποστήριξη  ενεργειών-πρωτοβουλιών  προβολής των τοπικών αγροτικών προϊόντων
και κατ’ επέκταση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

Υποέργο 4 Υποστήριξη συνεδρίων (επιστημονικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα) και γενικότερα,
αξιόλογων  πρωτοβουλιών  που  αναλαμβάνονται  από  επαγγελματικές
ομάδες/οργανώσεις

Υποέργο 5 Υποστήριξη δράσεων που προβάλουν το  τοπικό αρχαιολογικό – μνημειακό απόθεμα
και  το φυσικό κεφάλαιο 

Υποέργο 6 Υποστήριξη στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού πολιτιστικού
περιεχομένου για την ΠΕ Μεσσηνίας.

Υποέργο 7 Υποστήριξη της οργάνωσης τυχόν έκτακτων σημαντικών εκδηλώσεων

Αναλυτικά:

Υποέργο 1 Υποστήριξη  στην   οργάνωση  ποικίλων  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  (σχετικών  με
μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικά κ.α) 

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας παρουσιάζει πληθώρα αξιόλογων δραστηριοτήτων σε όλους σχεδόν
τους τομείς της πολιτιστικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας που αναβαθμίζουν και προάγουν την ποιότητα
της ζωής τόσο των ανθρώπων της καθώς και των επισκεπτών της. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ενεργών
τοπικών σχημάτων στο χώρο της μουσικής, του θεάτρου των εικαστικών και γενικότερα, του πολιτισμού
που τα τελευταία χρόνια προσφέρουν ένα ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν στο κοινό. Επίσης, έχει καταγράφει
και έχει ιδιαίτερη προσφορά στην τοπική κοινωνία ένας μεγάλος αριθμός συλλόγων/φορέων που έχουν ως
σκοπό την προαγωγή του πολιτιστικού προϊόντος που παράγεται στα τοπικά πλαίσια, την διάσωση  και
διάδοση  της  παράδοσης  (ήθη-έθιμα,  χοροί,  δημοτικό  τραγούδι),  τη  διάσωση-διάδοση  της  ιστορικής
μνήμης που αποτελεί αφετηρία για το παρόν και το μέλλον του τόπου. 
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Από  την  πρώτη  στιγμή  η  Περιφέρεια  στάθηκε  αλληλέγγυα  εμπράκτως  στο  σύνολο  σχεδόν  των
πολιτιστικών συλλόγων/φορέων/σχημάτων  της Μεσσηνίας, συνδιοργανώνοντας με αυτούς ένα μεγάλο
αριθμό   εκδηλώσεων  πολιτιστικού  χαρακτήρα.  Σκοπός  είναι  ενίσχυση  της  προστιθέμενης   αξίας  του
τοπικά παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος  καθώς και  η υποστήριξη μιας  δυναμικής ενοποίησης όλων
αυτών των δραστηριοτήτων κάτω από την ίδια ομπρέλα.
Στόχος είναι η ενίσχυση και η προβολή του πολιτισμικού και ιστορικού γίγνεσθαι  της Μεσσηνίας μέσω
των  γνήσιων  εκφραστών  του,  δηλαδή  των  πολιτιστικών  συλλόγων,  των  διαφόρων  σχημάτων,  των
καλλιτεχνών  της  περιοχής,  μέσω  της  ελκυστικότητας  που  προσδίδει  ένα  ποιοτικό   πρόγραμμα  άρτια
οργανωμένων  εκδηλώσεων προς το κοινό που φέρνει μεγάλη προστιθέμενη αξία σε κάθε μεμονωμένη
προσπάθεια.
Για  το  2018,  οι  δράσεις   προγραμματίζεται  να  πραγματοποιηθούν  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  ισχύς  της
παρούσας σύμβασης.
 Για την υλοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου υποέργου  (Υποέργο 1) η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  θα  αναλάβει  ενδεικτικά  ενέργειες  όπως  δράσεις  προβολής,
υποστήριξης  της   οργάνωσης και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας  των εκδηλώσεων,  παραγωγή προωθητικού
υλικού, ,κ.α)
 

Υποέργο 2 Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και σημαντικών αθλητικών γεγονότων 

 
Στην ΠΕ Μεσσηνίας οργανώνονται και διεξάγονται με επιτυχία αρκετά αθλητικά  γεγονότα με τοπικού και
υπερτοπικού χαρακτήρα  χαρακτήρα. Δραστηριοποιούνται αθλητικά σωματεία με μεγάλο αριθμό αθλητών
σε ολόκληρη την χωρική ενότητα της  Μεσσηνίας  που  σημειώνουν σημαντικές  επιτυχίες  σε  διάφορα
αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα σωματεία αυτά έχουν την
ευαισθησία και  την ικανότητα να  συνδυάζουν  τις  αθλητικές  τους  δραστηριότητες  με την κοινωνική-
εθελοντική προσφορά στον συνάνθρωπο.   

Για  το  2018,  οι  διάφορες  οργανώσεις  είτε  πρόκειται  για   αμιγώς  αθλητικές  ή  για  εκδηλώσεις   που
συνδέουν  τον  αθλητισμό  με  την  ανάγκη  προσφοράς  στο  συνάνθρωπο   προγραμματίζεται  να
πραγματοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύς της παρούσας σύμβασης.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου υποέργου  (Υποέργο 2) η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  θα  αναλάβει  ενδεικτικά  ενέργειες  όπως  δράσεις  προβολής,
υποστήριξης της  οργάνωσης επιμέλειας των εκδηλώσεων, παραγωγή προωθητικού υλικού,  φιλοξενία,
ηχητική κάλυψη, έπαθλα  κ.α.)

Υποέργο 3 Υποστήριξη  ενεργειών-πρωτοβουλιών  προβολής των τοπικών αγροτικών προϊόντων
και κατ΄ επέκταση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

«Καλλίκαρπος»  η  Μεσσηνία  για  τον  Ευριπίδη  παραμένει  έως  σήμερα,  μια  περιοχή  στη  οποία
καλλιεργούνται   και  παράγονται  γεωργικά  προϊόντα  υψηλής  ποιότητα  και  διατροφικής  αξίας  (ελιά,
ελαιόλαδο, σύκο, αγκινάρα, τυριά κα)  τα οποία διοχετεύονται όχι μόνο στην εθνική αλλά και στη διεθνή
αγορά.  Πολλά μάλιστα από αυτά έχουν διακριθεί και βραβευτεί τόσο σε ελληνικές, όσο και σε διεθνείς
εκθέσεις. Οι Μεσσήνιοι εκτός από αυτή καθαυτή καλλιέργεια των προϊόντων και την προώθηση- προβολή
τους  στο  αγοραστικό  κοινό έχουν αναπτύξει  μια  ιδιαίτερη κουλτούρα γύρω από αυτά που μπορεί  να
αξιοποιηθεί  στην  κατεύθυνση  προσέλκυσης  νέων  επισκεπτών  στην  περιοχή.  Πληθώρα  εκδηλώσεων
(επιστημονικών, γιορτές τοπικών προϊόντων,  γευσιγνωσίες, διαγωνισμοί μαγειρικής,  κ.α) οργανώνονται
και διεξάγονται σε όλο το νομό καθ όλη τη διάρκεια το έτους που προσελκύουν τόσο γενικό όσο και
ειδικό κοινό. Τα τελευταία χρόνια επίσης, δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης των γεωργικών
προϊόντων αρκετές μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ορισμένες εκ τω οποίων έχουν βγει εκτός ελληνικών
συνόρων.
Στόχος  των  συμβαλλομένων  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  προβολή  &  προώθηση  των  τοπικών
προϊόντων  μέσω  διαφόρων  εκδηλώσεων,  η  ενθάρρυνση   των  τοπικών  επιχειρήσεων  που
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δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία των μεσσηνιακών γεωργικών προϊόντων και  γενικότερα, η τόνωση
της τοπικής οικονομίας.

Για  το  2018,  οι  δράσεις   προγραμματίζεται  να  πραγματοποιηθούν  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύς  της
παρούσας σύμβασης.

Για την υποστήριξη της οργάνωσης (Υποέργο 3),  η  Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α. θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες δράσεις προβολής – οργάνωσης, παραγωγή
προωθητικού υλικού, έπαθλα κ.α.
 

Υποέργο 4 Υποστήριξη συνεδρίων (επιστημονικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα) και γενικότερα,
αξιόλογων  πρωτοβουλιών  που  αναλαμβάνονται  από  επαγγελματικές
ομάδες/οργανώσεις

Η Μεσσηνία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναπτύξει υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τη
διεξαγωγή συνεδρίων (επιστημονικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα) τα οποία απευθύνονται  σε ειδικό
κοινό  αλλά  το  οποίο  μπορεί  να  λειτουργήσει  συμπληρωματικά  στη  συνολική  προσπάθεια  για  την
καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστικού προορισμού για όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Για  το  2018,  οι  δράσεις   προγραμματίζεται  να  πραγματοποιηθούν  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  ισχύς  της
παρούσας σύμβασης.

Για  την  υποστήριξη  των  ανωτέρω  (Υποέργο  4),  η  Αναπτυξιακή  Μεσσηνίας-  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη
Εταιρεία  Ο.Τ.Α. θα  αναλάβει  ενδεικτικά  ενέργειες  όπως δράσεις  προβολής  –  οργάνωσης,  παραγωγή
προωθητικού υλικού, κάλυψη αναγκών διεξαγωγής συνεδρίων κ.α.

Υποέργο 5 Υποστήριξη δράσεων που προβάλουν το  τοπικό αρχαιολογικό –μνημειακό απόθεμα
και  το φυσικό κεφάλαιο 

Οι  σπουδαίοι  αρχαιολογικοί  χώροι,  τα  μνημεία  που  υπάρχουν  διάσπαρτα  σε  ολόκληρη  τη  Μεσσηνία
καθώς  και  η  πληθώρα  των  φυσικών  πόρων  αποτελούν  ένα   αξιοποιήσιμο  κεφάλαιο  που  δύναται  να
λειτουργήσει  προσθετικά  στην  συνολική  προσπάθεια  για  ολοκληρωμένη  τουριστική  ανάπτυξη  της
Μεσσηνίας.   Η  σύνδεση  των  αρχαιολογικών  χώρων  και  μνημείων  με  τη  σύγχρονη  καλλιτεχνική
δημιουργία  είναι  μια  πρακτική  που  τα  τελευταία  χρόνια  ακολουθείται  με  μετρήσιμα  και  ιδιαιτέρως
ικανοποιητικά αποτελέσματα στην προσέλκυση επισκεπτών (ημεδαπών ή αλλοδαπών). Το ίδιο συμβαίνει
και στο τομέα της αξιοποίησης των μοναδικών φυσικών πόρων καθώς αυτοί συνδέονται με παράλληλες
δραστηριότητες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους επισκέπτες.

Για  το  2018,  οι  δράσεις   προγραμματίζεται  να  πραγματοποιηθούν  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  ισχύς  της
παρούσας σύμβασης.

Για την υποστήριξη (Υποέργο 5), η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. θα
αναλάβει  ενδεικτικά  ενέργειες  όπως δράσεις  προβολής – οργάνωσης,  παραγωγή προωθητικού υλικού,
ηχητική κάλυψη, κάλυψη λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού κ. α
 

Υποέργο 6 Υποστήριξη στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού πολιτιστικού
περιεχομένου για την ΠΕ Μεσσηνίας 
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Η υλοποίηση του συγκεκριμένου υποέργου αφορά στην επιμέλεια και παραγωγή εντύπου προωθητικού
υλικού της Π.Ε. Μεσσηνίας  με στόχο την τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού χαρακτήρα και των
θεματικών μορφών τουρισμού της Μεσσηνίας .
Η παρούσα δράση αποσκοπεί αφενός στο να αποτελέσουν τα έντυπα σημείο αναφοράς για την πολιτιστική
κληρονομιά  της  ΠΕ  Μεσσηνίας  και  αφετέρου  στο  να  αποτελέσουν  βασικό  εργαλείο  προώθησης  και
ανάδειξης  του  προορισμού  Μεσσηνία  αλλά  και  βασικό εργαλείο  προβολής  των  συγκριτικών
πλεονεκτημάτων αυτής σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς.
Για την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου προωθητικού
υλικού πολιτιστικού περιεχομένου για τον Νομό Μεσσηνίας (Υποέργο 6) η  Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. μέσω της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα αναλάβει να
πραγματοποιήσει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:
-  Παραγωγή  έντυπου προωθητικού υλικού

Υποέργο 7 Υποστήριξη της οργάνωσης τυχόν έκτακτων σημαντικών εκδηλώσεων

 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα πραγματοποιηθούν ή δύνανται
να πραγματοποιηθούν πολλαπλές εκδηλώσεις προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, δρώμενα
πολιτιστικού  ή  αθλητικού  ενδιαφέροντος  και  άλλες  ποικίλες  δράσεις  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Μεσσηνίας. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης προκύψει ανάγκη οργάνωσης
εκτάκτων  σημαντικών  εκδηλώσεων  στην  Π.Ε.  Μεσσηνίας,  με  αντίστοιχο  με  τη  σύμβαση  σκοπό,
προβλέπεται η υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός από την
υλοποίηση των λοιπών υποέργων που υποστηρίζονται με τη σύμβαση αυτή, με την έγκρισή τους από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  
Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  τυχόν  έκτακτων  σημαντικών  εκδηλώσεων  (Υποέργο  7),  η
Αναπτυξιακή  Μεσσηνίας-  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α. θα  αναλάβει  την  υλοποίηση  των
αναγκαίων για την ομαλή διεξαγωγή ενεργειών 
 

ΑΡΘΡΟ 5
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου» ανέρχεται στο ποσό των 103.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 Το κόστος του έργου  διαμορφώνεται από παράγοντες που αφορούν:

1. Τις προδιαγραφές του έργου
2. Τις ανάγκες που καλείται να καλύψει
3. Το κοινωνικοοικονομικό εύρος που απευθύνεται
4. Τις κοινωνικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές απαιτήσεις.

   
ΑΡΘΡΟ 6

 ΠΟΡΟΙ – ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από τις
εξής πηγές:
 
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου , θα συνεισφέρει το ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% το οποίο προέρχεται από το πρόγραμμα ΚΑΠ (20%) διανομαρχιακά  
 
2. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , θα συνεισφέρει το ποσό των
3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 
Το ποσό της Περιφέρειας Πελοποννήσου   θα εκταμιεύεται ως εξής:
1. Το 50% έως έναν μήνα από την υπογραφή της παρούσας 
2. Το 30% έως τρεις μήνες από την υπογραφή της παρούσας 
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3. Το 20% με τη λήξη της παρούσας

και  μετά  από σχετική  απόφαση της  Κοινής  Επιτροπής  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ),  με  εξαίρεση  τις  έκτακτες
ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
της σύμβασης, και οι οποίες απαιτούν ανακατανομή των ποσών.
 

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες
από την  υπογραφή της  παρούσας  και  παρουσιάζεται  αναλυτικά  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 
Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής ανάλογα με την πορεία
του φυσικού αντικειμένου, τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και τις εκθέσεις του φορέα υλοποίησης.
 

ΑΡΘΡΟ 8
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  αναλαμβάνει:
• Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί.
• Να  διευκολύνει  το  έργο  των  εμπλεκομένων  που  θα  απασχοληθούν  για  την  υλοποίηση  του

αντικειμένου της σύμβασης, όπως συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών,
την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών κ.λπ..

• Να  συνεισφέρει  το  επιστημονικό  και  στελεχιακό  δυναμικό  της  για  να  συνδράμουν  στην
αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου.

• Να  υποβοηθήσει  Διοικητικά  και  Επιστημονικά  σε  οτιδήποτε  απαιτηθεί  για  την  άρτια  και
ορθολογική υλοποίηση του έργου.

• Να ορίσει τους εκπροσώπους της  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 και τον
αναπληρωτή αυτού.

• Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που προβλέπεται στο άρθρο
6  της  παρούσας  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  στην  Αναπτυξιακή
Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

2.  Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  ορίζεται ως φορέας
υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει:

• Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
• Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 και τους

αναπληρωτές  αυτών 
• 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 οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητείται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, προφορικά ή γραπτά, κατά την διαδικασία διενέργειας ελέγχων και
συζητήσεων για την πορεία υλοποίησης του έργου.

• 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 καταβάλει το ποσό συμμετοχής της όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας για την
υλοποίηση του αντικειμένου της

 
ΑΡΘΡΟ 9

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της παρούσας
σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
1.1. Η Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών (δύο  εκπροσώπους
της Περιφέρειας και  έναν εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα:

• Τον/την  εκπρόσωπο της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  κ...............................,  με  αναπληρωτή /
αναπληρώτρια τον/την κ. .................................... , 

• Τον/την  εκπρόσωπο  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  κ.  ....,  με  αναπληρωτή  /  αναπληρώτρια
τον/την κ. ....,......................................... 

• Τον εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κ. .... με
αναπληρωτή του τον κ. .....

 
2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής
σύμβασης, η 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  εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου.  Ο  Πρόεδρος  έχει  την  ευθύνη  σύγκλησης  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης καθώς και την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.
 
4. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα
μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.
 
5. Σε περίπτωση κωλύματος ενός 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.
 
7. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η
εποπτεία  της  εκτέλεσης  των  προβλεπόμενων  ενεργειών  ως  συνόλου,  η  παραλαβή  του  φυσικού
αντικειμένου του έργου 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 συνεδριάζει κάθε δύο
μήνες  ή  οποτεδήποτε  ζητηθεί  από  οποιοδήποτε  μέλος  αυτής,  για  την  παρακολούθηση  της  πορείας
υλοποίησης και την 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 Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α. ή όπου ορίζεται στην πρόσκληση. 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  Αναπτυξιακή  Μεσσηνίας-
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
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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 τουλάχιστον τα δύο από τα τρία μέλη της. Οι
αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία σε περίπτωση παρουσίας
τριών μελών, και ομόφωνα σε περίπτωση παρουσίας δύο 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 εκφράζει άποψη πάνω σε
ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1.  Η  συνολική  διάρκεια  της  προγραμματικής  σύμβασης  αφορά  διάστημα  πέντε  (5)  μηνών,  αρχής
γενόμενης από την υπογραφή της.
 
2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν
αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

3. Η Σύμβαση λήγει όταν ολοκληρωθεί, τόσο η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτής, όσο και το
οικονομικό  αντικείμενο  αυτής,  με  την  εκταμίευση  όλων  των  προβλεπόμενων  πόρων  στον  φορέα
υλοποίησης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΡΗΤΡΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1.  Καμία  τροποποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  ή  επέκταση  της,  λόγω  ανάγκης  εκτέλεσης
συμπληρωματικών εργασιών 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.
2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από

οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος  ή  η  ανοχή  καταστάσεων  αντίθετων  προς  την  προγραμματική
σύμβαση  ή  η  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 συμβαλλόμενα μέρη
που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα
μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή
αποθεματική ζημιά τους.

-14-

ΑΔΑ: 7Μ847Λ1-3ΕΞ



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

4.  Η Κ.Ε.  Παρακολούθησης της  σύμβασης αποφαίνεται,  κατόπιν  σχετικής  αίτησης της  Αναπτυξιακής
Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.,  για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν
θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο
αντικείμενο που έχει αναλάβει .

8. Ταυτόχρονα ο κάθε συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή
των αναγκαίων πόρων που του αναλογούν υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις
υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

9.  Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου
ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  σε  απόδειξη  των
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε από δύο (2) ο κάθε
συμβαλλόμενος.
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΕΚΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  103.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΔΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ 24%

100.000,00 € 3.000,00 €

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                ΙΙ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ  ΠΟΣΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΠΡΟΣ  ΤΟ
ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 2 3 4 5

1η
ΕΚΤΑΜΙΕΥ

ΣΗ

2η
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣ

Η

3η
ΕΚΤΑΜΙΕΥ

ΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΗΝΕΣ

ΥΠΟΕΡΓ
Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 2 3 4 5

1
Υποστήριξη  στην   οργάνωση  ποικίλων  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων
(σχετικών με μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικά κ.α) 

    

2
 Υποστήριξη  αθλητικών  δραστηριοτήτων  και  σημαντικών  αθλητικών
γεγονότων 

    

3
Υποστήριξη  ενεργειών-πρωτοβουλιών  προβολής των τοπικών αγροτικών
προϊόντων και κατ΄ επέκταση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

     

4
Υποστήριξη συνεδρίων (επιστημονικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα) και
γενικότερα,  αξιόλογων  πρωτοβουλιών  που  αναλαμβάνονται  από
επαγγελματικές ομάδες/οργανώσεις

     

5
 Υποστήριξη  δράσεων  που  προβάλουν  το   τοπικό  αρχαιολογικό  –
μνημειακό απόθεμα και  το φυσικό κεφάλαιο 

   

6
Υποστήριξη στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού
πολιτιστικού περιεχομένου για τον Νομό Μεσσηνίας      

7 Υποστήριξη της οργάνωσης τυχόν έκτακτων σημαντικών εκδηλώσεων
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Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

………………………………………………………………………………………………………….

Ο ι  κ . κ .  Γό ν τ ι κα ς ,  Γ ούργαρης  κα ι  Τ ζαμουράνης  ψήφ ισαν  κατά  τη ς
ε ι σήγησης .

Ο ι  κ . κ .  Πατσαρ ί νο ς ,  Γκανά ς ,  Μενούνο ς  κα ι  Λυμπεροπούλου
δήλωσαν  Λ ευκό .

Κατόπ ι ν  των  ανωτέρω ,  το  Περ ιφερ ε ι α κό  Συμβούλ ι ο ,  κα τά
πλε ι οψηφ ία

                       Α π ο φ α σ ί  ζ  ε  ι

Εγκρ ί ν ε ι  την  σύναψη  Προγραμματ ι κή ς  Σύμβασης ,  σύμφωνα  με  το

ανωτέρω  σχ έδ ι ο ,  μ ε τα ξύ  τη ς  Περ ιφέρ ε ι α ς  Πελοποννήσου  κα ι  τη ς

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑ ΙΡΕ ΙΑ   ΟΤΑ

γ ι α  την  υλοπο ί ηση  του  έργου :  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑ Ι  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΕ ΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΛΛΟΓ ΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑ Ι  ΦΟΡΕ ΙΣ  ΩΣ  ΓΕΦΥΡΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  Π .Ε .  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (Δ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ,  ΑΝΑΔΕ ΙΞΗ  ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ ΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ,  ΕΝ ΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΕΡΑΣ ΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΙΑΣ ,  ΑΝΑΔΕ ΙΞΗ

ΤΟΠΙΚΗΣ  ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑ Ι  ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ  Δ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ,  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  κ τλ»  κα ι  ε ξουσ ι οδοτε ί  τ ο ν

Περ ιφερ ε ι άρχη  Πελοποννήσου  κ .  Πέ τρο  Τατούλη  γ ι α  την  υπογραφή  τη ς .

Ορ ί ζ ε ι  ω ς  Πρόεδρο  στην  Κο ι νή  Επ ι τροπή  Παρακολούθησης  την

Αντ ι π ερ ιφερ ε ι άρχη  κ .  Κωνσταντ ί να  Ν ι κολάκου  με  αναπληρώτρ ι ά  τη ς  την

κ .  Αν των ί α  Μπού ζα  κα ι  ω ς  μ έλο ς  την  κ .  Ε λ ευθερ ί α  Κυρ ι α κοπούλου  με

αναπληρωτή  τη ς  το ν  κ .  Ηλ ί α  Παπαγ ι α ννόπουλο ,  υπάλληλους  τη ς  ΠΕ

Μεσσην ί α ς .

Η  απόφαση  αυτή  πήρε  αρ ι θμό  294

Αφού  συντάχθηκε  κα ι  αναγνώσθηκε  το  πρακτ ι κ ό  αυτό ,

υπογράφετα ι  ω ς  κατωτέρω  :

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ
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