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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
373/2018
Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.286541/995/6-12-2018
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 10Ο
H.Δ.

α) Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Εργαστήριο
Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών και
β) ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση,
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ.
Αφροδίτη Μηλίδου, η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος,
και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του
άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’
αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο
αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού
συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και
άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 12η Τακτική
Συνεδρίαση.
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου είναι:
Παρόντες
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος
Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός.
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
«Αλλάζουμε
στην Καρδιά της Ελλάδας»
Παρών/ούσα
Αναστασίου Γεώργιος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
√
Αραβαντινού Πέγκυ
√
Αργύρης Δημήτριος
√
Αργυρίου Δημήτριος
√
Βαρδακώστας Κων/νος
Βουρδάνος Δημήτριος
√
Χατζηνικολής Ζαχαρίας
Καλαντζή Αικατερίνη
√
Κάππος Ευστάθιος
√
Καραγιάννης Κων/νος
√
Καρακάντζας Αθανάσιος
√
Κατσαρός Χαράλαμπος
Κελαϊδίτης Γεώργιος
Κοντζιάς Ιωάννης
Κούκουζας Ευάγγελος
Κυρίτσης Δημήτριος
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
Μπακομήτρος Κων/νος
Μπουρμάς Ηλίας
Παπαναστασίου Ασημίνα
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
Περγαντάς Ιωάννης
Περλεπές Ιωάννης
Σανίδας Ηλίας

25
Σανιδάς Χαράλαμπος
26
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
27
Τσιτσάνης Λάμπρος
28
Φακίτσας Βασίλειος
29
Χειμάρας Θεμιστοκλής
30
Ψυχογιός Γεώργιος
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

Απών/ούσα
√

√
√

√
√
√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

√
√
√
√
√
√

15
16
17
18

√
√

19
√

√
√
√
√
√
√
√
22

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα Απών/ούσα
Παρασκευάς Δρόσος
√
Αλαμπάνου Δέσποινα
√
Σύρου Ελένη
√
Γρεβενίτης Θωμάς
√
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
√
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√
Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√
«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Παπαευσταθίου Παναγιώτης
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Ευαγγελίου Παναγιώτης

«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»

20

9

√

√
√
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
√
Πάνος Θεόδωρος
√
«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
√
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

-

-

17

2

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με δεδομένο ότι
λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη ορκωμοσίας
του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της η θέση παραμένει
κενή, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής
υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο
στον εισηγητή του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του
σώματος την με αριθμ πρωτ. 353/279031/29-11-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα
ακόλουθα:
ΣΧΕΤ.:
1. Του άρθρου 8 § 10 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ»
2. Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4071/2012.
3. Του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
4.την υπ αριθ 11/25.09.2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α.(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
5.Την υπ’ αριθμ. 1969/10-09-2018(ΑΔΑ: 78ΝΝ7ΛΗ-00Σ) απόφαση έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής
6. Την υπ’ αριθμ 3953/12-09-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού
Δημοσιονομικού
Ελέγχου
(ΑΔΑ:.Ω6ΚΕ7ΛΗ-ΑΡ1
&
ΑΔΑΜ:
18REQ003695688)
Με την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει
1. Την ενίσχυση της γνωσιακής βάσης της διατροφικής αξίας των τοπικών/ παραδοσιακών
προϊόντων της, μέσα από την επεξήγηση της διατροφικής αξίας των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους με έμφαση σε συγκεκριμένα συστατικά και την αναγκαιότητα τους
για τον ανθρώπινο οργανισμό (ποσότητα, συχνότητα, παραδείγματα χρήσης)
2. Την συγκέντρωση στοιχείων για την ιστορία και την παράδοση των τοπικών προϊόντων
της, που θα λειτουργήσει ως εργαλείο εκτίμησης και υποστήριξης των μοναδικών τοπικών
προϊόντων.
3. Την υλοποίηση μέσω στοχευμένων προωθητικών ενεργειών και δράσεων
ευαισθητοποίησης/ ενημέρωσης των καταναλωτών, για τη διατροφική αξία των εν λόγω
προϊόντων
Με σκοπό


Την αύξηση κατανάλωσης των Τοπικών/ Παραδοσιακών προϊόντων



Την στήριξη/ ανάπτυξη των παραγωγών των εν λόγω προϊόντων



Την σταδιακή αύξηση εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων.

Σύμφωνα με Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 & του αρθρ 12
παρ 4 του Ν 4412/2016 δυνάμεθα ως Περιφέρεια να συμμετέχουμε, ως συμβαλλόμενοι,
στην ανωτέρω αναφερόμενη προγραμματική σύμβαση.
Για τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαστε:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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1.Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Σχολή Επιστημών Τροφίμων,
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών.
2. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης.
3. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Συνημμένα
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010
& του αρθρ 12 παρ 4 του Ν 4412/2016

Μεταξύ της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

και του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(Σχολή Επιστημών Τροφίμων
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών)

για την υλοποίηση του έργου

«Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Λαμία,

2018
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Στη Λαμία σήμερα, την …….. …………. του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2, ΑΦΜ

997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη
2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 43 Αιγάλεω και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου κ.
Κωνσταντίνο Μουτζούρη, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ΠΑ.Δ.Α., ΑΦΜ 997018524,
Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100
και 186 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β) Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
β) την υπ’ αριθμ. ……… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί
έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και & Ορισμού εκπροσώπων στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης

γ) Την υπ’ αριθμ. ………….. (ΑΔΑ: …………………) Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ.
………….. απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
δ) την υπ αριθ 11/25.09.2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α.,

ε) Την υπ’ αριθμ. 1969/10-09-2018(ΑΔΑ: 78ΝΝ7ΛΗ-00Σ) απόφαση έγκρισης δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής
στ) Την υπ’ αριθμ 3953/12-09-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού
Δημοσιονομικού
Ελέγχου
(ΑΔΑ:.Ω6ΚΕ7ΛΗ-ΑΡ1
&
ΑΔΑΜ:
18REQ003695688)

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :
ΑΡΘΡΟ 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης
1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
N.3852/10 και του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 4412/16.
1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκατέσσερα (14) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής :
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1. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης
2. Προοίμιο - Σκοπός
3. Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το ΠΑ.Δ.Α.
4. Πόροι - προϋπολογισμός
5. Χρηματοδότηση
6. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
8. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης
9. Χρονοδιάγραμμα, Διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων
10. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
11. Ποινικές ρήτρες
12. Πνευματικά δικαιώματα
13. Τελικές διατάξεις
14. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

ΑΡΘΡΟ 2
Προοίμιο - Σκοπός
2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι αμφότερα «Αναθέτουσες Αρχές» κατά την έννοια του αριθ. 12
παρ. 4 του Ν.4412/2016 και πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών
αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες
που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των
κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος και
γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο
από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, τα συμβαλλόμενα μέρη
προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και
τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
2.2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι το ΠΑ.Δ.Α., την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο:
«Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
Το βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι:
1. Η ενίσχυση της γνωσιακής βάσης της διατροφικής αξίας των τοπικών/ παραδοσιακών
προϊόντων,

μέσα

από

την

επεξήγηση

της

διατροφικής

αξίας

των

ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών τους με έμφαση σε συγκεκριμένα συστατικά και την αναγκαιότητα τους
για τον ανθρώπινο οργανισμό (ποσότητα, συχνότητα, παραδείγματα χρήσης) με τη
δημιουργία του Διατροφικού Χάρτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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2. Η συγκέντρωση στοιχείων για την ιστορία και την παράδοση των τοπικών προϊόντων, που
θα λειτουργήσει ως εργαλείο εκτίμησης και υποστήριξης των μοναδικών τοπικών
προϊόντων έναντι παρόμοιων συμβατικών.
3. Η υλοποίηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών και δράσεων ευαισθητοποίησης/
ενημέρωσης των καταναλωτών (η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα αναρτήσει σε
Διαδικτυακή πλατφόρμα τον Διατροφικό Χάρτη, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές,
για τη διατροφική αξία των εν λόγω προϊόντων).
2.3 Στόχοι του έργου είναι:
 Η αύξηση κατανάλωσης των Τοπικών/ Παραδοσιακών προϊόντων,
 Η στήριξη/ ανάπτυξη των παραγωγών των εν λόγω προϊόντων,
 Η σταδιακή αύξηση εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων,
 Η ενημέρωση των καταναλωτών

ΑΡΘΡΟ 3
Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το ΠΑ.Δ.Α.
Στα πλαίσια του έργου και για την επίτευξη των στόχων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 της
προγραμματικής σύμβασης πρόκειται να εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις εκ μέρους του
ΠΑ.Δ.Α.:

1. Αξιολόγηση και επεξήγηση των διατροφικών χαρακτηριστικών
τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

των

α) Συγκέντρωση επιστημονικώς τεκμηριωμένων στοιχείων για την αξία των τοπικών
προϊόντων με βάση την σύνθεσή τους.
β) Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού με παρουσίαση του διαθρεπτικού πίνακα και
αναλυτική επεξήγηση της θρεπτικής αξίας κάθε τοπικού προϊόντος.
γ) Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού για την ιστορία κάθε τοπικού προϊόντος αλλά και
την σημαντικότητα του για την τοπική οικονομία.
Θα μελετηθούν πλήρως τα κάτωθι τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα και θα καταγραφούν
αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του κάθε ενός προϊόντος όπως η ποσότητα, η
συχνότητα, οι τρόποι κατανάλωσης, και τα πλεονεκτήματα της ένταξης τους στην
καθημερινή διατροφή:
Α. ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
1. Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές (Άμφισσας, Στυλίδας, Αταλάντης και Ροβιών),
2. Σύκα ξηρά Κύμης και Ταξιάρχη Β. Ευβοίας (ΠΟΠ) και παράγωγα αυτών
(μαρμελάδα σύκου, συκόμελο)
3. Φιστίκι κελυφωτό Μάκρης και Μώλου (ΠΟΠ)
4. Καρύδια, αμύγδαλα
5. Στέβια
6. Ακτινίδιο ΠΟΠ Σπερχειού
7. Ρόδι
8. Κεράσια
9. Ρύζι Σπερχειού
10. Φακές
11. Ρεβίθια
12. Κρεμμύδια
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13. Καρότα
14. Πατάτες
15. Ντομάτες
16. Λάχανο
Β. ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
17. Αρνάκι Καρύστου
18. Κατσίκι Σκύρου
19. Προσούτο Ευρυτανίας
20. Γραβιέρα Σκύρου
21. Τουλουμοτύρι Καρύστου
22. Κατίκι Δομοκού
23. ΦορμαέλλαΑράχωβας
24. Τσαλαφούτι
25. Τσιπούρα
26. Λαυράκι
27. Μυτάκι
28. Πέστροφα
Γ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
29. Μέλι πεύκου
30. Μέλι ερείκης
31. Μέλι ελάτης Ευρυτανίας
32. Μέλι Σκύρου
33. Μανιτάρια

Παραδοτέο Α: θα είναι η παράδοση σε 8 μήνες από την υπογραφή της παρούσης
Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της θρεπτικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων.
Παραδοτέο Β: θα είναι η παράδοση σε 8 μήνες από την υπογραφή της παρούσης
Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων.
Σε περίπτωση που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφασίσει να εκτυπώσει τους δυο
Oδηγούς των Παραδοτέων Α & Β το ΠΑ.Δ.Α. αναλαμβάνει στα πλαίσια της παρούσης
σύμβασης την επιμέλεια της έκδοσης και την απόκτηση ISBN.
2. Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση
Παραδοσιακών προϊόντων.

καταναλωτή

και

παραγωγού

Τοπικών/

Δημιουργία CDROM πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή
των στοιχείων των ενημερωτικών Οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική
σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για την προβολή των στοιχείων μέσω διαδικτύου.
Παραδοτέο Γ: θα είναι η παράδοση σε 12 μήνες από την υπογραφή της παρούσης
α) CDROM πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή των
στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική
σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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β) Παρουσίαση των 2 Oδηγών (Παραδοτέα Α και Β) από μέλη της Ομάδας Έργου του
ΠΑ.Δ.Α., στα πλαίσια 2 Hμερίδων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι - Προϋπολογισμός

4.1. Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από τους
ΚΑΠ 2018 ΚΑΕ 071. 9899 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000,00 € ) πλέον ΦΠΑ 24% τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.800,00 €), με τελικό
συνολικό ποσό (με βάση το σημερινό ποσοστό ΦΠΑ) στα είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ
(24.800,00 €) και καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις,
αναλώσιμα, αμοιβή διαχείρισης του ΠΑ.Δ.Α., λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο
επιστημονικός υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τμηματικά,
ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:
α) Με την οριστική παραλαβή του Α & Β Παραδοτέου από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 8, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει στο ΠΑ.Δ.Α. ποσό ίσο με το 70% του
συνολικού προϋπολογισμού (δηλαδή ποσό 17.360,00 € με το ΦΠΑ).
β) Με την οριστική παραλαβή του Γ Παραδοτέου από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 8, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει στο ΠΑ.Δ.Α. ποσό ίσο με το 30% του
συνολικού προϋπολογισμού (δηλαδή ποσό 7.440,00 € με το ΦΠΑ).

Τη διοργάνωση δύο Ημερίδων (μία στη Λαμία και μία στη Χαλκίδα), θα αναλάβει η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των εισηγητών,
μελών της Ομάδας Έργου του ΠA.Δ.Α., οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους 2 Oδηγούς
(Παραδοτέα Α και Β) στις Hμερίδες, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν και
παραγωγοί, θα καλυφθούν από το ΠΑ.Δ.Α.
ΑΡΘΡΟ 6
Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΠΑ.Δ.Α.. είναι ο Καθηγητής κ. Ιωάννης
Τσάκνης, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου που
ανέλαβε το ΠΑ.Δ.Α..
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
7.1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει :
α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο στην υλοποίηση
των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και
των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.
β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών.
γ. Να μεταβιβάσει προς το ΠΑ.Δ.Α., που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά
για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 5 της παρούσας
σύμβασης.
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δ. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.
7.2. Το ΠΑ.Δ.Α. που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, αναλαμβάνει:
α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο
άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης.
β. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με ειδικευμένους
επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης.
γ. Να ορίσει ένα (1) εκπροσώπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.
δ. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της
παρούσης.
ε. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας θα διαθέσει στο ΠΑ.Δ.Α. τη χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με
ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 8
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
8.1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής:
α) τον………………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο οποίος
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτ… του …………………..

β) τον κ. …………………………….με αναπληρωτή του τον ……………
και
γ) τον κ.

, εκπρόσωπο του ΠΑ.Δ.Α. με αναπληρωτή τον κ..

8.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής:
α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της.
γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των
όρων ή την εφαρμογή της.
ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την
ολοκλήρωσή τους.
στ. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων
της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
ζ. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
8.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
8.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9
Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασία Παραλαβής παραδοτέων
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9.1 Οι εργασίες καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
9.2 Με το τέλος του πρώτου οκταμήνου των εργασιών του έργου θα ολοκληρωθεί η Δράση 1
(Παραδοτέα Α και Β) και θα παραδοθούν:

α) Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της θρεπτικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων και
β) Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων
9.3 Με το τέλος του κύκλου εργασιών του προγράμματος (12 μήνες) θα ολοκληρωθεί η Δράση 2
(Παραδοτέο Γ), θα παραδοθεί το υλικό και θα εκτελεστεί η παρουσίασή του.

α) CDROM πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή των
στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική
σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
β) Παρουσίαση των 2 Οδηγών (Παραδοτέα Α και Β) από μέλη της Ομάδας Έργου του
ΠΑ.Δ.Α., στα πλαίσια 2 Ημερίδων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
9.4 Οι οδηγοί και το υλικό θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.
9.5 Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την
κατάθεσή των παραδοτέων για έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9.6 Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του
προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός είκοσι (20) ημερών από την
παράδοση του κάθε παραδοτέου. Ο φορέας εκτέλεσης (ΠΑ.Δ.Α.) υποχρεούται, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τα παραδοτέα ή το
σύνολο της εργασίας αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
9.7 Σε περίπτωση παρόδου της εικοσαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα παραδοτέα του έργου θα
θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί.
ΑΡΘΡΟ 10
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
10.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της.
10.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
Ποινικές ρήτρες
11.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο
μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες.
11.2 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ
μέρους του ΠΑ.Δ.Α., όπως ορίζεται στα άρθρα 3 & 9 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά
του, το ΠΑ.Δ.Α. έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση
με 100,00 €/μήνα.
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11.3 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού
τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας
Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΠΑ.Δ.Α. Ποινική Ρήτρα ίση με 100,00 €.
11.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το
10% του Συμβατικού Τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 12
Πνευματικά δικαιώματα

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα
του ΠΑ.Δ.Α. και του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως πνευματικού δημιουργού σε
οποιαδήποτε δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών. Με άδεια του πρώτου των
συμβαλλομένων είναι δυνατή η χρήση των δεδομένων από τον δεύτερο συμβαλλόμενο
για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

ΑΡΘΡΟ 13
Τελικές διατάξεις
13.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των
εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης
γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
13.2. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της προγραμματικής
συμβάσεως 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 προγραμματική αυτή Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14
Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν
επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της
Λαμίας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε, όπως
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παρακάτω, τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν δύο αντίγραφα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα
αντίγραφο το ΠΑ.Δ.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Για το ΠΑ.Δ.Α.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Ελέγχου
Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
και Ποτών και Επιστημονικά
Υπεύθυνος του Έργου

Καθ. Ιωάννης Τσάκνης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μήνες
Εργασίες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Συγκέντρωση επιστημονικώς τεκμηριωμένων
στοιχείων για την αξία των τοπικών προϊόντων με
βάση την σύνθεσή τους
Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού με παρουσίαση
του διαθρεπτικού πίνακα και αναλυτική επεξήγηση
της θρεπτικής αξίας κάθε τοπικού προϊόντος
Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού για την ιστορία
κάθε τοπικού προϊόντος αλλά και την σημαντικότητα
του για την τοπική οικονομία
Σχεδιασμός και ανάπτυξη CDROM πολυμεσικού
περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή
των στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα
διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική σημασία των
τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Παρουσίαση των 2 οδηγών (Παραδοτέα Α και Β) από
μέλη της Ομάδας Έργου του ΠΔΑ, στα πλαίσια 2
ημερίδων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

Παραδοτέα

Π1 Π2

Π3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
(σε Ευρώ)

Αμοιβές προσωπικού, Μετακινήσεις, Αναλώσιμα
Παρακράτηση ΕΛΚΕ (15%)

17.000.00
3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

ΦΠΑ (24%)

4.800,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

24,800.00

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία, 1. εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής,
Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας
Τροφίμων και Ποτών.
2. εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.
3. ορίζει δύο εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως
ακολούθως:
α) τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, εκπρόσωπο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, με
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Θωμά Γρεβενίτη
β) τον κ. Κωνσταντίνο Κούτρα με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Φλώρο, αμφότεροι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Στερεάς Ελλάδας».
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010
& του αρθρ 12 παρ 4 του Ν 4412/2016

Μεταξύ της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

και του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(Σχολή Επιστημών Τροφίμων
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών)

για την υλοποίηση του έργου

«Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Λαμία,

2018
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Στη Λαμία σήμερα, την …….. …………. του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2, ΑΦΜ
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη
2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 43 Αιγάλεω και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου κ.
Κωνσταντίνο Μουτζούρη, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ΠΑ.Δ.Α., ΑΦΜ 997018524,
Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100
και 186 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β) Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
β) την υπ’ αριθμ. ……… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί
έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και & Ορισμού εκπροσώπων στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης

γ) Την υπ’ αριθμ. ………….. (ΑΔΑ: …………………) Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ.
………….. απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
δ) την υπ αριθ 11/25.09.2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α.,

ε) Την υπ’ αριθμ. 1969/10-09-2018(ΑΔΑ: 78ΝΝ7ΛΗ-00Σ) απόφαση έγκρισης δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής
στ) Την υπ’ αριθμ 3953/12-09-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού
Δημοσιονομικού
Ελέγχου
(ΑΔΑ:.Ω6ΚΕ7ΛΗ-ΑΡ1
&
ΑΔΑΜ:
18REQ003695688)
συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης
1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
N.3852/10 και του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 4412/16.
1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκατέσσερα (14) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής :
1. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης
2. Προοίμιο - Σκοπός
3. Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το ΠΑ.Δ.Α.
4. Πόροι - προϋπολογισμός
5. Χρηματοδότηση
6. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
8. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης
9. Χρονοδιάγραμμα, Διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων
10. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
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11. Ποινικές ρήτρες
12. Πνευματικά δικαιώματα
13. Τελικές διατάξεις
14. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

ΑΡΘΡΟ 2
Προοίμιο - Σκοπός
2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι αμφότερα «Αναθέτουσες Αρχές» κατά την έννοια του αριθ. 12
παρ. 4 του Ν.4412/2016 και πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών
αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες
που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των
κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος και
γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο
από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, τα συμβαλλόμενα μέρη
προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και
τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
2.2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι το ΠΑ.Δ.Α., την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο:
«Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
Το βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι:
1. Η ενίσχυση της γνωσιακής βάσης της διατροφικής αξίας των τοπικών/ παραδοσιακών
προϊόντων, μέσα από την επεξήγηση της διατροφικής αξίας των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους με έμφαση σε συγκεκριμένα συστατικά και την αναγκαιότητα τους
για τον ανθρώπινο οργανισμό (ποσότητα, συχνότητα, παραδείγματα χρήσης) με τη
δημιουργία του Διατροφικού Χάρτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Η συγκέντρωση στοιχείων για την ιστορία και την παράδοση των τοπικών προϊόντων, που
θα λειτουργήσει ως εργαλείο εκτίμησης και υποστήριξης των μοναδικών τοπικών
προϊόντων έναντι παρόμοιων συμβατικών.
3. Η υλοποίηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών και δράσεων ευαισθητοποίησης/
ενημέρωσης των καταναλωτών (η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα αναρτήσει σε
Διαδικτυακή πλατφόρμα τον Διατροφικό Χάρτη, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές,
για τη διατροφική αξία των εν λόγω προϊόντων).
2.4 Στόχοι του έργου είναι:
 Η αύξηση κατανάλωσης των Τοπικών/ Παραδοσιακών προϊόντων,
 Η στήριξη/ ανάπτυξη των παραγωγών των εν λόγω προϊόντων,
 Η σταδιακή αύξηση εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων,
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 Η ενημέρωση των καταναλωτών

ΑΡΘΡΟ 3
Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το ΠΑ.Δ.Α.
Στα πλαίσια του έργου και για την επίτευξη των στόχων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 της
προγραμματικής σύμβασης πρόκειται να εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις εκ μέρους του
ΠΑ.Δ.Α.:

1. Αξιολόγηση και επεξήγηση των διατροφικών χαρακτηριστικών
τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

των

α) Συγκέντρωση επιστημονικώς τεκμηριωμένων στοιχείων για την αξία των τοπικών
προϊόντων με βάση την σύνθεσή τους.
β) Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού με παρουσίαση του διαθρεπτικού πίνακα και
αναλυτική επεξήγηση της θρεπτικής αξίας κάθε τοπικού προϊόντος.
γ) Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού για την ιστορία κάθε τοπικού προϊόντος αλλά και
την σημαντικότητα του για την τοπική οικονομία.
Θα μελετηθούν πλήρως τα κάτωθι τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα και θα καταγραφούν
αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του κάθε ενός προϊόντος όπως η ποσότητα, η
συχνότητα, οι τρόποι κατανάλωσης, και τα πλεονεκτήματα της ένταξης τους στην
καθημερινή διατροφή:
Α. ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
1. Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές (Άμφισσας, Στυλίδας, Αταλάντης και Ροβιών),
2. Σύκα ξηρά Κύμης και Ταξιάρχη Β. Ευβοίας (ΠΟΠ) και παράγωγα αυτών
(μαρμελάδα σύκου, συκόμελο)
3. Φιστίκι κελυφωτό Μάκρης και Μώλου (ΠΟΠ)
4. Καρύδια, αμύγδαλα
5. Στέβια
6. Ακτινίδιο ΠΟΠ Σπερχειού
7. Ρόδι
8. Κεράσια
9. Ρύζι Σπερχειού
10. Φακές
11. Ρεβίθια
12. Κρεμμύδια
13. Καρότα
14. Πατάτες
15. Ντομάτες
16. Λάχανο
Β. ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
17. Αρνάκι Καρύστου
18. Κατσίκι Σκύρου
19. Προσούτο Ευρυτανίας
20. Γραβιέρα Σκύρου
21. Τουλουμοτύρι Καρύστου
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22. Κατίκι Δομοκού
23. ΦορμαέλλαΑράχωβας
24. Τσαλαφούτι
25. Τσιπούρα
26. Λαυράκι
27. Μυτάκι
28. Πέστροφα
Γ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
29. Μέλι πεύκου
30. Μέλι ερείκης
31. Μέλι ελάτης Ευρυτανίας
32. Μέλι Σκύρου
33. Μανιτάρια
Παραδοτέο Α: θα είναι η παράδοση σε 8 μήνες από την υπογραφή της παρούσης
Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της θρεπτικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων.
Παραδοτέο Β: θα είναι η παράδοση σε 8 μήνες από την υπογραφή της παρούσης
Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων.
Σε περίπτωση που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφασίσει να εκτυπώσει τους δυο
Oδηγούς των Παραδοτέων Α & Β το ΠΑ.Δ.Α. αναλαμβάνει στα πλαίσια της παρούσης
σύμβασης την επιμέλεια της έκδοσης και την απόκτηση ISBN.
2. Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση
Παραδοσιακών προϊόντων.

καταναλωτή

και

παραγωγού

Τοπικών/

Δημιουργία CDROM πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή
των στοιχείων των ενημερωτικών Οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική
σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για την προβολή των στοιχείων μέσω διαδικτύου.
Παραδοτέο Γ: θα είναι η παράδοση σε 12 μήνες από την υπογραφή της παρούσης
α) CDROM πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή των
στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική
σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
β) Παρουσίαση των 2 Oδηγών (Παραδοτέα Α και Β) από μέλη της Ομάδας Έργου του
ΠΑ.Δ.Α., στα πλαίσια 2 Hμερίδων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι - Προϋπολογισμός

4.1. Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από τους
ΚΑΠ 2018 ΚΑΕ 071. 9899 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000,00 € ) πλέον ΦΠΑ 24% τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.800,00 €), με τελικό
συνολικό ποσό (με βάση το σημερινό ποσοστό ΦΠΑ) στα είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ
(24.800,00 €) και καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις,

ΑΔΑ: ΩΞΡΞ7ΛΗ-3ΡΚ

αναλώσιμα, αμοιβή διαχείρισης του ΠΑ.Δ.Α., λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο
επιστημονικός υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τμηματικά,
ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:
α) Με την οριστική παραλαβή του Α & Β Παραδοτέου από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 8, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει στο ΠΑ.Δ.Α. ποσό ίσο με το 70% του
συνολικού προϋπολογισμού (δηλαδή ποσό 17.360,00 € με το ΦΠΑ).
β) Με την οριστική παραλαβή του Γ Παραδοτέου από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 8, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει στο ΠΑ.Δ.Α. ποσό ίσο με το 30% του
συνολικού προϋπολογισμού (δηλαδή ποσό 7.440,00 € με το ΦΠΑ).

Τη διοργάνωση δύο Ημερίδων (μία στη Λαμία και μία στη Χαλκίδα), θα αναλάβει η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των εισηγητών,
μελών της Ομάδας Έργου του ΠA.Δ.Α., οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους 2 Oδηγούς
(Παραδοτέα Α και Β) στις Hμερίδες, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν και
παραγωγοί, θα καλυφθούν από το ΠΑ.Δ.Α.
ΑΡΘΡΟ 6
Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΠΑ.Δ.Α.. είναι ο Καθηγητής κ. Ιωάννης
Τσάκνης, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου που
ανέλαβε το ΠΑ.Δ.Α..

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
7.1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει :
α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο στην υλοποίηση
των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και
των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.
β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών.
γ. Να μεταβιβάσει προς το ΠΑ.Δ.Α., που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά
για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 5 της παρούσας
σύμβασης.
δ. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.
7.2. Το ΠΑ.Δ.Α. που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, αναλαμβάνει:
α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο
άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης.
β. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με ειδικευμένους
επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης.
γ. Να ορίσει ένα (1) εκπροσώπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.
δ. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της
παρούσης.
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ε. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας θα διαθέσει στο ΠΑ.Δ.Α. τη χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με
ΦΠΑ 24%.

ΑΡΘΡΟ 8
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
8.1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής:
α) τον………………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο οποίος
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτ… του …………………..

β) τον κ. …………………………….με αναπληρωτή του τον ……………
και
γ) τον κ.

, εκπρόσωπο του ΠΑ.Δ.Α. με αναπληρωτή τον κ..

8.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής:
α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της.
γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των
όρων ή την εφαρμογή της.
ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την
ολοκλήρωσή τους.
στ. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων
της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
ζ. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
8.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
8.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9
Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασία Παραλαβής παραδοτέων
9.1 Οι εργασίες καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
9.2 Με το τέλος του πρώτου οκταμήνου των εργασιών του έργου θα ολοκληρωθεί η Δράση 1
(Παραδοτέα Α και Β) και θα παραδοθούν:

α) Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της θρεπτικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων και
β) Οδηγός σε ψηφιακή μορφή για την ανάδειξη της ιστορικής αξίας των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων
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9.3 Με το τέλος του κύκλου εργασιών του προγράμματος (12 μήνες) θα ολοκληρωθεί η Δράση 2
(Παραδοτέο Γ), θα παραδοθεί το υλικό και θα εκτελεστεί η παρουσίασή του.

α) CDROM πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή των
στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική
σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
β) Παρουσίαση των 2 Οδηγών (Παραδοτέα Α και Β) από μέλη της Ομάδας Έργου του
ΠΑ.Δ.Α., στα πλαίσια 2 Ημερίδων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
9.4 Οι οδηγοί και το υλικό θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.
9.5 Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την
κατάθεσή των παραδοτέων για έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9.6 Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του
προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός είκοσι (20) ημερών από την
παράδοση του κάθε παραδοτέου. Ο φορέας εκτέλεσης (ΠΑ.Δ.Α.) υποχρεούται, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τα παραδοτέα ή το
σύνολο της εργασίας αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
9.7 Σε περίπτωση παρόδου της εικοσαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα παραδοτέα του έργου θα
θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί.
ΑΡΘΡΟ 10
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
10.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της.
10.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
Ποινικές ρήτρες
11.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο
μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες.
11.2 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ
μέρους του ΠΑ.Δ.Α., όπως ορίζεται στα άρθρα 3 & 9 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά
του, το ΠΑ.Δ.Α. έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση
με 100,00 €/μήνα.
11.3 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού
τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας
Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΠΑ.Δ.Α. Ποινική Ρήτρα ίση με 100,00 €.
11.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το
10% του Συμβατικού Τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 12
Πνευματικά δικαιώματα

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα
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του ΠΑ.Δ.Α. και του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως πνευματικού δημιουργού σε
οποιαδήποτε δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών. Με άδεια του πρώτου των
συμβαλλομένων είναι δυνατή η χρήση των δεδομένων από τον δεύτερο συμβαλλόμενο
για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
ΑΡΘΡΟ 13
Τελικές διατάξεις
13.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των
εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης
γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
13.2. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της προγραμματικής
συμβάσεως 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 προγραμματική αυτή Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14
Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν
επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της
Λαμίας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε, όπως
παρακάτω, τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν δύο αντίγραφα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα
αντίγραφο το ΠΑ.Δ.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Για το ΠΑ.Δ.Α.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Ελέγχου
Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
και Ποτών και Επιστημονικά
Υπεύθυνος του Έργου

Καθ. Ιωάννης Τσάκνης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μήνες
Εργασίες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Συγκέντρωση επιστημονικώς τεκμηριωμένων
στοιχείων για την αξία των τοπικών προϊόντων με
βάση την σύνθεσή τους
Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού με παρουσίαση
του διαθρεπτικού πίνακα και αναλυτική επεξήγηση
της θρεπτικής αξίας κάθε τοπικού προϊόντος
Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού για την ιστορία
κάθε τοπικού προϊόντος αλλά και την σημαντικότητα
του για την τοπική οικονομία
Σχεδιασμός και ανάπτυξη CDROM πολυμεσικού
περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την προβολή
των στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα
διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική σημασία των
τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Παρουσίαση των 2 οδηγών (Παραδοτέα Α και Β) από
μέλη της Ομάδας Έργου του ΠΔΑ, στα πλαίσια 2
ημερίδων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

Παραδοτέα

Π1 Π2

Π3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
(σε Ευρώ)

Αμοιβές προσωπικού, Μετακινήσεις, Αναλώσιμα
Παρακράτηση ΕΛΚΕ (15%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

17.000.00
3.000,00
20.000,00
4.800,00
24,800.00

