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(ΣΧΕΔΙΟ)  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πάτρα,  …-…-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                       
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. :  
                                                 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 

Μεταξύ 

 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Και 

 

Του Δήμου Ξηρόμερου 

για την υλοποίηση της δράσης 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ» με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που 
βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19)» 

 
 

 

Πάτρα …./……./2020 
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Στην Πάτρα, σήμερα την  ……/……./2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 
 

1. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,με έδρα την Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 
και Αμερικής 32 ) , ΑΦΜ 997824337, Α΄Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον  Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη   και η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» 

ΚΑΙ  

2. του Δήμου Ξηρόμερου , με έδρα ………………………………………………....... 
ΑΦΜ…………………………………………………όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  
Δήμαρχο  κ……………………………………………………… , ο οποίος θα αποκαλείται στο 
εξής χάριν συντομίας ως «ΔΗΜΟΣ» 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις και ειδικότερα : 
 

1. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει 

2. Την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το  ν. 4071/2012  και ειδικότερα το άρθρο 2  παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ  
α’ &  β’ βαθμού «μπορούν να λαμβάνουν κάθε μέτρο υποστήριξης αστέγων και 
απόρων»  

4. Την παρ. 1α  του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με το άρθρο 179 παρ. 1 του ν. 4555/2018 και το αρθρ. 96 του ν. 
4604/2019, σύμφωνα με το οποίο «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών 
και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι 
σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι 
περιφερειακές ενώσεις δήμων……. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 
συμβάσεις με το Δημόσιο….., μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου……,μεμονωμένα ή από κοινού…..» 

5. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

6. Το  ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες  

8. Την υπ’αριθμ.182/26-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι 
αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 
και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής 
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Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον 
Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ 
για το οικ. Έτος 2020, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 
και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα 
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020, καθώς επίσης 
και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» ΑΔΑ (ΡΡΣΛ7Λ6-
Τ3Μ). 

9. Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ.Β’/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους 
Περιφερειακούς Συμβούλους. 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας.» 

11. Την απόφαση 145/2019 (ΑΔΑ:6ΧΤΔ7Λ6-ΗΦΙ) Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδος περί σύστασης Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και 
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν (ΦΕΚ 3982 /Β΄/ 1-11-2019 ) και 
συγκεκριμένα την παρ.(2) viii   

12. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το Π.Δ. 
132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & 
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016)  όπως ισχύει μετά την τροποποίηση 
της υπ’αριθμ.165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β/29-8-2017) απόφασης  του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  και 
συγκεκριμένα τα εδάφια Α,Γ2 & Γ3  του άρθρου 25.  

13. Τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ήτοι το ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄42/25-02-2020), 
ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄55/11-03-2020 ), ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄64/14-03-2020), ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄68/20-
03-2020 ), ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄75/30-03-2020 ), ΠΝΠ (ΦΕΚ  Α΄84/13-04-2020), ΠΝΠ 
(ΦΕΚ  Α΄90/01-05-2020 ) 

14. Τις συνέπειες που βιώνουν οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρόμερου λόγω της 
διασποράς και διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 με αποτέλεσμα , εκατοντάδες 
νοικοκυριά  να διαβιούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες ακόμα και να στερούνται 
και τα στοιχειώδη για μία αξιοπρεπή διαβίωση.    

15. Το υπ΄ αριθ……………………………………………………….. Πρακτικό του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ξηρόμερου για την έγκριση της Προγραμματικής 
Σύμβασης και για τη σύναψη της παρούσας. 

16. Την υπ’ αριθμ. ………..…/…………….../…-…- 2020  Απόφαση της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης και για τη σύναψη της 
παρούσας. 
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συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1-ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Α. Η  Παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-07-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
δυνάμει του άρθρου 179 παρ. 1 του ν. 4555/2018 και του αρθρ. 96 του ν. 4604/2019  
Β. Περιέχει: 

1. Προοίμιο (Άρθρο 2) 
2.  Σκοπός (άρθρο 3) 
3. Aντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4) 
4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Συμβαλλόμενων  
5. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 
6. Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης 
7. Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής του Προγράμματος 
8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
9. Παράβαση όρων σύμβασης 
10. Ευθύνη Φορέων Υλοποίησης 
11. Επίλυση Διαφορών 

 
ΑΡΘΡΟ 2-ΠΡOΟΙΜΙΟ  

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των συνεργιών με φορείς για τη 
προάσπιση, προαγωγή, διαφύλαξη και βελτίωσης της υγείας και της ευεξίας του 
πληθυσμού, αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις προνοιακού χαρακτήρα. Η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την εξέλιξη της πανδημίας του νέου κοροναϊού, 
SARS-Cov-2 (COVID-19), πραγματοποίησε άμεσες κοινωνικές παρεμβάσεις πρόληψης, 
ενημέρωσης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου, επιδιώκοντας παράλληλα την 
χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.  
 
Τα επιβαλλόμενα από την πολιτεία περιοριστικά μέτρα, ανέδειξαν την ανάγκη 
εφαρμογής μιας επισιτιστικής διευκόλυνσης. Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κοινωνικών 
δομών των Δήμων και των ιερών Μητροπόλεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
αυξημένες ανάγκες των ευπαθών ομάδων στις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί 
λόγω της απειλής διασποράς και της διάδοσης του COVID-19, η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία απευθείας ενίσχυσης των Δήμων και των 
Μητροπόλεων. Οι συνέπειες που βιώνουν σήμερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
λόγω της απομόνωσης και της απειλής διασποράς και της διάδοσης του COVID-19 αλλά 
και λόγω της παρατεταμένης ανεργίας που οφείλεται στην υπερδεκαετή οικονομική 
κρίση, έχει σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες νοικοκυριά να διαβιούν σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες ακόμα και να στερούνται και τα στοιχειώδη αγαθά για μια αξιοπρεπή 
διαβίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 3-ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση της δράσης  «Ενίσχυση της 
λειτουργίας των κοινωνικών δομών  των δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων» Η 
κοινωνική παρέμβαση περιλαμβάνει την ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών (Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή σίτισης ή άλλη) 
με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού εν μέσω υγειονομικής κρίσης (covid-19). Τα παρεχόμενα είδη θα τα 
προμηθευτούν οι Δήμοι και οι Ιερές Μητροπόλεις και θα προέρχονται από την τοπική 
αγορά σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις . Προκειμένου να 
υλοποιηθεί το έργο είναι απαραίτητη η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας . 

 
ΆΡΘΡΟ 4-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η χρηματοδότηση της 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας, και συγκεκριμένα για την 
προμήθεια από τους Δήμους και τις Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας (ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ,  τροφίμων  και ειδών πρώτης ανάγκης για την 
έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού εν μέσω υγειονομικής κρίσης 
(Covid-19)  . 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» αναθέτει στο «ΔΗΜΟ» (φορέας Υλοποίησης) την εκτέλεση 
των κάτωθι ενεργειών (ενδεικτικά): 

1. Προμήθεια των παρεχόμενων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία 
θα προέρχονται από την τοπική αγορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου  
4. Υπογραφή των  σχετικών  συμβάσεων  με τους  αναδόχους. 
5. Υλοποίηση της δράσης   

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 
 
Η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» αναλαμβάνει: 
 Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 3  και 4 

της παρούσας έως του ποσού  των  4.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 Τη διαβίβαση στο «ΔΗΜΟ» των αναγκαίων πιστώσεων , είτε ανάλογα με την 

πρόοδο της δράσης και την έκδοση παραστατικών δαπανών, είτε μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης και σε κάθε περίπτωση με την προσκόμιση από τον Δήμο 
των παρακάτω παραστατικών και δικαιολογητικών: α) πρωτότυπο φορολογικό 
παραστατικό (τιμολόγιο επιδότησης), β) ακριβή αντίγραφα των παραστατικών των 
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προμηθευόμενων ειδών πρώτης ανάγκης, το συνολικό ποσό των οποίων θα 
αντιστοιχεί μέχρι του ποσού της χρηματοδότησης της δράσης, γ) Πρακτικό καλής 
εκτέλεσης  της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της δράσης  δ) κατάσταση με 
τις υπογραφές των ωφελουμένων  

 Τη συμμετοχή δια των εκπρόσωπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παρούσης Σύμβασης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.   

 Να συνεργάζεται με το «ΔΗΜΟ» για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 
της δράσης. 
 

       Ο «ΔΗΜΟΣ» (Φορέας Υλοποίησης) αναλαμβάνει: 

 Την εκτέλεση της δράσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Νόμο και την 
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

 Τη διάθεση των αναγκαίων χώρων για τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής 
Τροφίμων. 

 Την οικονομική διαχείριση της δράσης.  
 Στο «ΔΗΜΟ» θα μεταβιβασθούν  από την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» οι αναγκαίες πιστώσεις 

όπως ακριβώς αναφέρεται στις υποχρεώσεις της Περιφέρειας .  
 Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτ/νίας , του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε δαπάνη, 
προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.  

 Τη συμμετοχή εκπροσώπου τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 9 της παρούσης.  

 Την μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων πριν από την 
έναρξη κάθε δράσης προκειμένου αυτή απρόσκοπτα να υλοποιηθεί. 

 Την υποχρέωση  τοποθέτησης στους χώρους υλοποίησης των δράσεων 
πληροφοριακών πινακίδων – αφισών- banner όπου θα αναγράφεται 
αποκλειστικά ο χρηματοδότης .Επίσης στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν 
υποχρεώνεται να αναγράφει το λογότυπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας . 

 Να απασχολεί και να διαθέτει το απαιτούμενο  προσωπικό  προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της δράσης. 

 Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που αφορούν στην βέλτιστη υλοποίηση της 
αναφερόμενης  δράσης .  

 
ΆΡΘΡΟ 6 

 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
Η συνολική δαπάνη του περιγραφόμενου στα Άρθρα 3 & 4 του παρόντος έργου, 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 4.000 €) , συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να 
εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η δράση χρηματοδοτείται από τους ιδίους πόρους του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται 
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Ξηρόμερου .       
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Η ανάθεση των εργασιών και η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που διέπει το φορέα υλοποίησης.                  .  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η ισχύς της προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 
λήγει αμέσως μετά την πλήρη υλοποίηση της δράσης η οποία θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέσα σε  χρονικό διάστημα τριών μηνών .  
Παράταση για ίσο χρονικό διάστημα μπορεί να δοθεί και γίνεται μόνο εγγράφως με 
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα όρια του Δήμου Ξηρόμερου  που ανήκει  διοικητικά 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, την όσο το δυνατόν 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των 
στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους 
εκ των οποίων ο ένας θα είναι πρόεδρος    

 Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ξηρόμερου με τον αναπληρωτή του.  

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει ο Δήμος. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 
τήρησης των υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 
µερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά µε 
την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.  

Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλα τα αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών και 
δικαιολογητικών προμήθειας των ειδών και συντάσσει πρακτικό καλής εκτέλεσης της 
συνολικής ή κάθε τμηματικής εκτέλεσης της δράσης χρηματοδότησης . Τα πρακτικά των 
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συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην  Περιφερειακή Ενότητα 
Αχαΐας ( Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ) 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το 
δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών του σε εύλογο 
χρόνο και σε περίπτωση αρνήσεως ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης συμμόρφωσής 
του, τότε έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα  σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Ο  ΔΗΜΟΣ (Φορέας Υλοποίησης)  ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των τρίτων καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων του.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης , και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια . 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε 4  πρωτότυπα , έλαβε 
δε από δύο αντίτυπα ο κάθε συμβαλλόμενος. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                     ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

                                                                                   
             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

                                                                           
             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 


