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          Στη Λαμία, σήμερα 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, 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.: 231623/801 /15.10.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  18ο 

Η.Δ. 
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα  (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις ανάπτυξης της 
Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση 
ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών 
και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων», ως προς το  
συμβαλλόμενο μέλος 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
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➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα οκτώ (48), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απών κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο κ. Χαράλαμπος 
Γιώτης, καθώς κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε από την 
συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή κατά την τοποθέτησή του διακόπηκε η σύνδεση 
internet με αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί ζωντανά. Επίσης, απών κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
του συγκεκριμένου θέματος ήταν και ο κ.  Κων/νος Μπασδέκης καθώς αποχώρησε  μετά τη 
συζήτηση και ψήφιση του 13ου θέματος 

ΑΔΑ: Ρ46Ε7ΛΗ-6ΗΠ



Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 
18ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο οποίος 
έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 213294/ 2055 /14.10.2019  εισήγησή του και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΣΧΕΤ: 

1. Η 298/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις 
ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του 
παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-
χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και 
επεξεργασία δειγμάτων»,η εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 
καθώς και ο ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

2. Η με αριθμό 7163/152283/28-9-2019 απόφαση ελέγχου νομιμότητας  της 298/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 

3. Το με αριθμό 2/15-7-2019 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο 
προτείνεται η τροποποίηση του συμβαλλόμενου μέλους λόγω ένταξης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΕΛΚΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  σύμφωνα 
με το αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 4589/2019. 

4. Το με αριθ. πρωτ. 210892/2706/20-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευρυτανίας. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την υπ’ αρ. 298/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε 
το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  (ΤΕΙ) Στερεάς 
Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού 
Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και 
παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, 
συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτω και ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, 
την παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και την απρόσκοπτη εκτέλεσή της. Κατά 
τις συνεδριάσεις της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από αυτοψία επί τόπου του 
έργου, συντάσσει πρακτικό –έκθεση για την πορεία εκτέλεσης του αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης και παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων.  
Εξαιτίας της ένταξης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΕΛΚΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 4589/2019 προτείνεται η 
τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ως προς το συμβαλλόμενο μέλος 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της ΠΕ 
Ευρυτανίας, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την τροποποίηση του  Σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  
(ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού 

Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και 
παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, 
συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων , ως προς το  συμβαλλόμενο μέλος και αντί για ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  η προγραμματική σύμβαση θα συναφθεί με το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 1-10-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012) 

 
μεταξύ  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 και  
 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 
Για εκπόνηση του ερευνητικού έργου με θέμα: 

 
«Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού 

Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» 
Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών 

και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων 
 

 
 
Στην Λαμία σήμερα ........./....../2019  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. ................................................., 
2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιερά Οδός 75, 
με ΑΦΜ: 090042651, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή 
Σπυρίδωνα Κίντζιο. Πρύτανη ΓΠΑ, χάριν συντομίας αποκαλούμενο εφεξής «ΓΠΑ»,  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

ειδικότερα το άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

3. Τις διατάξεις του Ν4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 

4. Την με αριθμ. 62/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6Χ867ΛΗ-ΠΒΚ) 

με την οποία εγκρίθηκε η τροπ01 του Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2018 της Π.Ε. 

Ευρυτανίας και εντάχθηκε η πράξη με τίτλο Δράσεις ανάπτυξης της μελισσοκομίας του 

Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού προϋπολογισμού 

65.423,00€ 

5. Την µε αριθ. 298/2018 (ΑΔΑ:73ΨΝ7ΛΗ-7ΟΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. 

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους 

αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης.  

6. Την µε αριθμ. 7163/152283/28-09-2018 (ΑΔΑ:6ΡΝΕΟΡ10-ΣΩ2)  απόφαση ελέγχου 

νομιμότητας της 298./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς\ 
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7. Τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017΄) « Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΓΠΑ, 

8. Το υπ’ αριθμ. 9/22-5-2018 πρακτικό της Επιτροπής Ερευνών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το υπ΄ αριθμ. 87/4-5-2018 πρακτικό της Γ.Σ. του Τμήματος 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ, 

9. Την με αριθμ. πρωτ.100552/1632/3-5-2018 (ΑΔΑ:78ΦΘ7ΛΗ-ΟΛΠ) απόφαση δέσμευσης 

πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου  της ΠΕ 

Ευρυτανίας 

10. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία 

και εξοπλισμό για την υλοποίηση του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος  

11. Το  πρακτικό με αρ.2/15-7-2019 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
12. Την με  αριθμ. ........... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ:...................... ) για την 1η τροποποίηση της από 1-10-2018 Προγραμματικής 
Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της.  

13.  Την με αρ. πρ.  .......................... Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ......................), περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω 
Απόφασης  

14. Την με αριθμ. ............ Απόφαση της ................... Συγκλήτου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την έγκριση της 1η τροποποίηση της από 1-10-2018 
Προγραμματικής Σύμβασης 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το προτεινόμενο έργο είναι απόρροια του στόχου της Π.Ε. Ευρυτανίας περί καταγραφής 
στοιχείων, μελέτης και παρακολούθησης της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και 
βιοκλιματικών δεδομένων που αφορούν την   μελισσοκομία, στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας, με σκοπό : α) την αύξηση της παραγωγής μελιού, με ταυτόχρονη 
διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών β) την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων του μελισσιού που παράγονται στον νομό.   
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επειδή δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό,  
θα συνεργασθεί με το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , αλλά και με αυτόνομες 
συμβάσεις με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Αν. 
Ερευνήτρια κα Γούναρη Σ.) και το Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας του ΑΠΘ (Επίκ. 
Καθηγήτρια κα Τανανάκη Χ.), για την εκπόνηση του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος 
με θέμα: «Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του 
παραγόμενου μελιού» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1O 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
– ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών, για την υλοποίηση της Δράσης ΙΙ του ερευνητικού Έργου από το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ειδικότερα από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
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Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Δασοπονίας και ΔΦΠ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ είναι η καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των 
κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων στις περιοχές που θα τοποθετηθούν τα μελισσοκομεία - 
δείκτες, αλλά και η καταγραφή μεγάλων ενοτήτων βλάστησης στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας. Επιπλέον σε περιοχές και θέσεις που θα επιλεγούν και σε συνεργασία με 
τις Δασικές Υπηρεσίες θα προταθούν για φύτευση μελισσοκομικά φυτά στα πλαίσια δασώσεων – 
αναδασώσεις και θα επιλεγούν θέσεις για την δημιουργία γηπέδων για την μελισσοκομία. Στο 
αντικείμενο του έργου του Τμήματος περιλαμβάνεται επίσης η συγκέντρωση των δειγμάτων 
κλαδιών από τους μελισσοκόμους και η αποστολή τους στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων. Ένα μέρος από αυτά μετά από εκπαίδευση  του προσωπικού θα εξετάζονται 
από το Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευθεί προσωπικό για την 
αξιολόγηση των δεδομένων που θα καταγράφονται στα πλαίσια του έργου. Η εκπαίδευση αυτή 
αποβλέπει στη βιωσιμότητα του έργου μετά τη λήξη του προγράμματος με τη διαχείριση των 
δεδομένων από το Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ με βάση μια νέα προγραμματική σύμβαση. Το 
συνολικό ερευνητικό έργο από το Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ θα χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτό 
των άλλων ομάδων στη διατύπωση ερευνητικών κατευθύνσεων και προτάσεων που θα 
αποτελέσουν  τη βάση πληροφόρησης για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των 
μελισσοκόμων και τη δημιουργία πληροφοριακού υλικού. 
Το αντικείμενο του έργου του Τμήματος εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό του έργου που είναι: 
α) η αύξηση της παραγωγής μελιού, με ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών του 
χαρακτηριστικών β) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του μελισσιού που 
παράγονται στον νομό.   
  

  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

προγραμματικής. 1-10-2018 και λήξη 30-9-2020. Το περιεχόμενο & το ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα του έργου δομημένο σε πακέτα εργασίας (Π.Ε.) περιγράφεται στον πίνακα 

που ακολουθεί,  : 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Ε.) ΑΠΟ  
(ΗΜ/ΝΙΑ) 

ΕΩΣ  
(ΗΜ/ΝΙΑ) 

1 

Καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της 
βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και 
βιοκλιματικών δεδομένων στις περιοχές που θα 
τοποθετηθούν τα μελισσοκομεία - δείκτες, αλλά 
και η καταγραφή μεγάλων ενοτήτων βλάστησης 
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας. Προτάσεις για φύτευση 
μελισσοκομικών φυτών και δημιουργία γηπέδων 
μελισσοκομίας.  

1-10-2018 30-9-2020 

2 

Συγκέντρωση δειγμάτων κλαδιών από τους 
μελισσοκόμους και αποστολή τους στο 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων. Ένα μέρος των δειγμάτων, 
μετά από εκπαίδευση  του προσωπικού θα 
εξετάζεται στο Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ. 

1-10-2018 30-9-2020 

3 
Εκπαίδευση προσωπικού στην ανάλυση και 
ερμηνεία των δεδομένων που θα καταγράφονται 
στα πλαίσια του έργου. Συμμετοχή στη σύνταξη 

1-1-2020 30-9-2020 
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της τελικής έκθεσης. 

 
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και αποτελέσματα που θα 
ενσωματωθούν στην τελική έκθεση που θα κατατεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 
από κοινού με το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και το Εργαστήριο 
μελισσοκομίας του ΑΠΘ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
σαράντα οκτώ Ευρώ (9.548,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των κρατήσεων του 
Ειδικού Λογαριασμού του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα  της Π.Ε. Ευρυτανίας και η  
χρηματοδότηση  θα ακολουθεί την πρόοδο των εργασιών του Ερευνητικού Έργου, ήτοι την 
περάτωση των επιμέρους φάσεων και την υπογραφή των πρωτοκόλλων παράδοσης και 
παραλαβής τους.  

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, στoν Τραπεζικό Λογαριασμό 
040/542123-39 και με IBAN GR4901100400000004054212339 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως 
ακολούθως: 

Τέσσερις ισόποσες πληρωμές ανά εξάμηνο, ήτοι ποσού 2.387,00€  μετά την υποβολή & 
παραλαβή από την επιτροπή παρακολούθησης των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου 
του έργου και της τελικής έκθεσης μελέτης στο τέλος του έργου.Τα ποσά των πληρωμών αυτών 
θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» 
  

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει επί της Ιεράς 

Οδού 75 με ΑΦΜ 090042767, θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την 

είσπραξη του ποσού, θα παρακρατήσει και αποδώσει το ΦΠΑ και τις άλλες προβλεπόμενες 

κρατήσεις, θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών και θα 

παρακρατήσει το 13% της συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με τον 

Νόμο 4485/2017 και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας 

του ΕΛΚΕ Γ.Π.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 4O 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται  Επιτροπή 

αποτελούμενη από τους:  

α) κ. Σαραφιανό Αντώνιο., Προϊστάμενο ΔΑΟΚ Π.Ε. Ευρυτανίας, ως πρόεδρο με 

αναπληρωματικό μέλος τoν κ. Λάιο Γεώργιο της ίδιας Δ/νσης, 

β) κ Αποστολίδου Ελένη Κτηνίατρο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρωματικό μέλος τον 

κ. Μπογιαντζή Ιωάννη γεωπόνο της ΔΑΟΚ 

γ) τον Καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Παπαδόπουλο Ανδρέα 

δ) τον Αντιπρύτανη καθηγητή  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στ. Ζωγραφάκη  

 
Έργο της Επιτροπής είναι : 

• η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αναφερόμενου προγράμματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 και η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης.  
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• η επίβλεψη, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της πορείας των επιμέρους φάσεων 
του Ερευνητικού Έργου 

• η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των επιμέρους φάσεων και η υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής 

• η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 
μέτρου και ενέργειας που απαιτείται για την επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου 

• η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την παράταση 
του χρονοδιαγράμματος του Ερευνητικού Έργου  και  

•  η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων 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. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως. Στην 
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που 
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της 
Επιτροπής που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά προ της λήξεως κάθε φάσεως του Ερευνητικού Έργου, 
προκειμένου να διαπιστώσει την ολοκλήρωση κάθε φάσης και να παραλάβει τα αντίστοιχα 
παραδοτέα. 

Πέραν των ανωτέρω συνεδριάσεων η Επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε άλλοτε κρίνεται 
αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου αλλά και όταν ζητηθεί από 
οποιοδήποτε μέλος της. 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην 
Επιτροπή, αφού όμως ενημερώσουν εγκαίρως και φροντίσουν το νέο μέλος να είναι πλήρως 
ενήμερο για την πορεία του Ερευνητικού Έργου, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο της 
Επιτροπής. 

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 
συνυπογραφούν.  

ΑΡΘΡΟ 5O 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
α) Να χρηματοδοτήσει το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Ειδικό Λογαριασμό με το 

ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης. 
β) Να παρέχει, αφενός στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, αφετέρου στον 
επιστημονικό υπεύθυνο  όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
αντικειμένου (μελέτες, δεδομένα, χάρτες κ.λ.π.) και να τον συνδράμει  στη συλλογή των λοιπών 
στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου. 
γ) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4. 
 
2) Το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να ολοκληρώσει το συμφωνηθέν αντικείμενο. 
β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει πληροφορίες και 

βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

γ) Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης  του Έργου 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι έξι  (26) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

προγραμματικής. με αρχή την 1/10/2018 και λήξη την 30/11/2020. 

 

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να γίνει μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών. 
Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

 
ΑΡΘΡΟ 7O 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από 
τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζεται από αυτή τη σύμβαση. 
 
3) Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ή του επιστημονικού υπευθύνου, η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της μη χρηματοδότησης του έργου σύμφωνα 
με το άρθρο 5. Αναλόγως, στην περίπτωση υπαιτιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. δύναται  μονομερώς να διακόψει τις υπηρεσίες του 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, δικαιούται δε το μέρος της χρηματοδότησης του έργου κατά το 
άρθρο 3 που θα ανταποκρίνεται στις μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες του. 
 
4) Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγομένων αποτελεσμάτων της παρούσης 
Ερευνητικής Εργασίας, έχουν σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά η Επιτροπή Εκπαίδευσης & 
Ερευνών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και τα πρόσωπα της Ερευνητικής 
Ομάδας που συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το 
αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων της 
Ερευνητικής Εργασίας και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση - ανακοίνωση αυτών. 
 
Η παρούσα προγραμματική συμφωνία συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, δυο για κάθε 
συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων. Αποκτά 
δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι συλλογικές αποφάσεις των δύο φορέων οι οποίες 
ενέκριναν την υλοποίηση του ερευνητικού έργου αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα της 
παρούσας σύμβασης. 

 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 

.................................................. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Kατά πλειοψηφία, εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας της υπηρεσίας με τίτλο : 
«Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης 
του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της 
βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, 
συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων», ως προς το  συμβαλλόμενο μέλος, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 1-10-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012) 

 
μεταξύ  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 και  
 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 
Για εκπόνηση του ερευνητικού έργου με θέμα: 

 
«Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού 

Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» 
Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών 

και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων 
 

 
Στην Λαμία σήμερα ........./....../2019  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. ................................................., 
2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιερά Οδός 75, 
με ΑΦΜ: 090042651, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή 
Σπυρίδωνα Κίντζιο. Πρύτανη ΓΠΑ, χάριν συντομίας αποκαλούμενο εφεξής «ΓΠΑ»,  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

ειδικότερα το άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

3. Τις διατάξεις του Ν4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 

4. Την με αριθμ. 62/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6Χ867ΛΗ-ΠΒΚ) 

με την οποία εγκρίθηκε η τροπ01 του Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2018 της Π.Ε. 

Ευρυτανίας και εντάχθηκε η πράξη με τίτλο Δράσεις ανάπτυξης της μελισσοκομίας του 

Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού προϋπολογισμού 

65.423,00€ 

5. Την µε αριθ. 298/2018 (ΑΔΑ:73ΨΝ7ΛΗ-7ΟΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. 

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους 

αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης.  

6. Την µε αριθμ. 7163/152283/28-09-2018 (ΑΔΑ:6ΡΝΕΟΡ10-ΣΩ2)  απόφαση ελέγχου 

νομιμότητας της 298./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς\ 

7. Τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017΄) « Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού 
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Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΓΠΑ, 

8. Το υπ’ αριθμ. 9/22-5-2018 πρακτικό της Επιτροπής Ερευνών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το υπ΄ αριθμ. 87/4-5-2018 πρακτικό της Γ.Σ. του Τμήματος 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ, 

9. Την με αριθμ. πρωτ.100552/1632/3-5-2018 (ΑΔΑ:78ΦΘ7ΛΗ-ΟΛΠ) απόφαση δέσμευσης 

πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου  της ΠΕ 

Ευρυτανίας 

10. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία 

και εξοπλισμό για την υλοποίηση του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος  

11. Το  πρακτικό με αρ.2/15-7-2019 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
12. Την με  αριθμ. ........... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ:...................... ) για την 1η τροποποίηση της από 1-10-2018 Προγραμματικής 
Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου τροποποίησής της.  

13.  Την με αρ. πρ.  .......................... Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ......................), περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω 
Απόφασης  

14. Την με αριθμ. ............ Απόφαση της ................... Συγκλήτου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την έγκριση της 1η τροποποίηση της από 1-10-2018 
Προγραμματικής Σύμβασης 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το προτεινόμενο έργο είναι απόρροια του στόχου της Π.Ε. Ευρυτανίας περί καταγραφής 
στοιχείων, μελέτης και παρακολούθησης της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και 
βιοκλιματικών δεδομένων που αφορούν την   μελισσοκομία, στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας, με σκοπό : α) την αύξηση της παραγωγής μελιού, με ταυτόχρονη 
διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών β) την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων του μελισσιού που παράγονται στον νομό.   
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επειδή δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό,  
θα συνεργασθεί με το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , αλλά και με αυτόνομες 
συμβάσεις με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Αν. 
Ερευνήτρια κα Γούναρη Σ.) και το Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας του ΑΠΘ (Επίκ. 
Καθηγήτρια κα Τανανάκη Χ.), για την εκπόνηση του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος 
με θέμα: «Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και 
ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1O 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
– ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών, για την υλοποίηση της Δράσης ΙΙ του ερευνητικού Έργου από το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ειδικότερα από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
 
Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Δασοπονίας και ΔΦΠ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ είναι η καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των 
κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων στις περιοχές που θα τοποθετηθούν τα μελισσοκομεία - 
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δείκτες, αλλά και η καταγραφή μεγάλων ενοτήτων βλάστησης στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας. Επιπλέον σε περιοχές και θέσεις που θα επιλεγούν και σε συνεργασία με 
τις Δασικές Υπηρεσίες θα προταθούν για φύτευση μελισσοκομικά φυτά στα πλαίσια δασώσεων – 
αναδασώσεις και θα επιλεγούν θέσεις για την δημιουργία γηπέδων για την μελισσοκομία. Στο 
αντικείμενο του έργου του Τμήματος περιλαμβάνεται επίσης η συγκέντρωση των δειγμάτων 
κλαδιών από τους μελισσοκόμους και η αποστολή τους στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων. Ένα μέρος από αυτά μετά από εκπαίδευση  του προσωπικού θα εξετάζονται 
από το Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευθεί προσωπικό για την 
αξιολόγηση των δεδομένων που θα καταγράφονται στα πλαίσια του έργου. Η εκπαίδευση αυτή 
αποβλέπει στη βιωσιμότητα του έργου μετά τη λήξη του προγράμματος με τη διαχείριση των 
δεδομένων από το Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ με βάση μια νέα προγραμματική σύμβαση. Το 
συνολικό ερευνητικό έργο από το Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ θα χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτό 
των άλλων ομάδων στη διατύπωση ερευνητικών κατευθύνσεων και προτάσεων που θα 
αποτελέσουν  τη βάση πληροφόρησης για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των 
μελισσοκόμων και τη δημιουργία πληροφοριακού υλικού. 
Το αντικείμενο του έργου του Τμήματος εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό του έργου που είναι: 
α) η αύξηση της παραγωγής μελιού, με ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών του 
χαρακτηριστικών β) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του μελισσιού που 
παράγονται στον νομό.   
  

  
ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

προγραμματικής. 1-10-2018 και λήξη 30-9-2020. Το περιεχόμενο & το ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα του έργου δομημένο σε πακέτα εργασίας (Π.Ε.) περιγράφεται στον πίνακα 

που ακολουθεί,  : 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Ε.) ΑΠΟ  
(ΗΜ/ΝΙΑ) 

ΕΩΣ  
(ΗΜ/ΝΙΑ) 

1 

Καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της 
βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και 
βιοκλιματικών δεδομένων στις περιοχές που θα 
τοποθετηθούν τα μελισσοκομεία - δείκτες, αλλά 
και η καταγραφή μεγάλων ενοτήτων βλάστησης 
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας. Προτάσεις για φύτευση 
μελισσοκομικών φυτών και δημιουργία γηπέδων 
μελισσοκομίας.  

1-10-2018 30-9-2020 

2 

Συγκέντρωση δειγμάτων κλαδιών από τους 
μελισσοκόμους και αποστολή τους στο 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων. Ένα μέρος των δειγμάτων, 
μετά από εκπαίδευση  του προσωπικού θα 
εξετάζεται στο Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ. 

1-10-2018 30-9-2020 

3 

Εκπαίδευση προσωπικού στην ανάλυση και 
ερμηνεία των δεδομένων που θα καταγράφονται 
στα πλαίσια του έργου. Συμμετοχή στη σύνταξη 
της τελικής έκθεσης. 

1-1-2020 30-9-2020 

 
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και αποτελέσματα που θα 
ενσωματωθούν στην τελική έκθεση που θα κατατεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 
από κοινού με το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και το Εργαστήριο 
μελισσοκομίας του ΑΠΘ. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
σαράντα οκτώ Ευρώ (9.548,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των κρατήσεων του 
Ειδικού Λογαριασμού του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα  της Π.Ε. Ευρυτανίας και η  
χρηματοδότηση  θα ακολουθεί την πρόοδο των εργασιών του Ερευνητικού Έργου, ήτοι την 
περάτωση των επιμέρους φάσεων και την υπογραφή των πρωτοκόλλων παράδοσης και 
παραλαβής τους.  

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, στoν Τραπεζικό Λογαριασμό 
040/542123-39 και με IBAN GR4901100400000004054212339 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως 
ακολούθως: 

Τέσσερις ισόποσες πληρωμές ανά εξάμηνο, ήτοι ποσού 2.387,00€  μετά την υποβολή & 
παραλαβή από την επιτροπή παρακολούθησης των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου 
του έργου και της τελικής έκθεσης μελέτης στο τέλος του έργου.Τα ποσά των πληρωμών αυτών 
θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» 
  

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει επί της Ιεράς 

Οδού 75 με ΑΦΜ 090042767, θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την 

είσπραξη του ποσού, θα παρακρατήσει και αποδώσει το ΦΠΑ και τις άλλες προβλεπόμενες 

κρατήσεις, θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών και θα 

παρακρατήσει το 13% της συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με τον 

Νόμο 4485/2017 και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας 

του ΕΛΚΕ Γ.Π.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 4O 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται  Επιτροπή 

αποτελούμενη από τους:  

α) κ. Σαραφιανό Αντώνιο., Προϊστάμενο ΔΑΟΚ Π.Ε. Ευρυτανίας, ως πρόεδρο με 

αναπληρωματικό μέλος τoν κ. Λάιο Γεώργιο της ίδιας Δ/νσης, 

β) κ Αποστολίδου Ελένη Κτηνίατρο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρωματικό μέλος τον 

κ. Μπογιαντζή Ιωάννη γεωπόνο της ΔΑΟΚ 

γ) τον Καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Παπαδόπουλο Ανδρέα 

δ) τον Αντιπρύτανη καθηγητή  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στ. Ζωγραφάκη  

 
Έργο της Επιτροπής είναι : 

• η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αναφερόμενου προγράμματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 και η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης.  

• η επίβλεψη, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της πορείας των επιμέρους φάσεων 
του Ερευνητικού Έργου 

• η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των επιμέρους φάσεων και η υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής 

ΑΔΑ: Ρ46Ε7ΛΗ-6ΗΠ



• η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 
μέτρου και ενέργειας που απαιτείται για την επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου 

• η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την παράταση 
του χρονοδιαγράμματος του Ερευνητικού Έργου  και  

•  η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων 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. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως. Στην 
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που 
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της 
Επιτροπής που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά προ της λήξεως κάθε φάσεως του Ερευνητικού Έργου, 
προκειμένου να διαπιστώσει την ολοκλήρωση κάθε φάσης και να παραλάβει τα αντίστοιχα 
παραδοτέα. 

Πέραν των ανωτέρω συνεδριάσεων η Επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε άλλοτε κρίνεται 
αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου αλλά και όταν ζητηθεί από 
οποιοδήποτε μέλος της. 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην 
Επιτροπή, αφού όμως ενημερώσουν εγκαίρως και φροντίσουν το νέο μέλος να είναι πλήρως 
ενήμερο για την πορεία του Ερευνητικού Έργου, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο της 
Επιτροπής. 

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 
συνυπογραφούν.  

ΑΡΘΡΟ 5O 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
α) Να χρηματοδοτήσει το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Ειδικό Λογαριασμό με 

το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης. 
β) Να παρέχει, αφενός στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, αφετέρου στον 
επιστημονικό υπεύθυνο  όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
αντικειμένου (μελέτες, δεδομένα, χάρτες κ.λ.π.) και να τον συνδράμει  στη συλλογή των λοιπών 
στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου. 
γ) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4. 
 
2) Το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να ολοκληρώσει το συμφωνηθέν αντικείμενο. 
β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει 

πληροφορίες και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη 
υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

γ) Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης  του Έργου 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι έξι  (26) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

προγραμματικής. με αρχή την 1/10/2018 και λήξη την 30/11/2020. 

 

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να γίνει μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών. 
Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

 
ΑΡΘΡΟ 7O 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από 
τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζεται από αυτή τη σύμβαση. 
 
3) Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ή του επιστημονικού υπευθύνου, η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της μη χρηματοδότησης του έργου σύμφωνα 
με το άρθρο 5. Αναλόγως, στην περίπτωση υπαιτιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. δύναται  μονομερώς να διακόψει τις υπηρεσίες του 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, δικαιούται δε το μέρος της χρηματοδότησης του έργου κατά το 
άρθρο 3 που θα ανταποκρίνεται στις μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες του. 
 
4) Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγομένων αποτελεσμάτων της παρούσης 
Ερευνητικής Εργασίας, έχουν σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά η Επιτροπή Εκπαίδευσης & 
Ερευνών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και τα πρόσωπα της Ερευνητικής 
Ομάδας που συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το 
αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων της 
Ερευνητικής Εργασίας και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση - ανακοίνωση αυτών. 
 
Η παρούσα προγραμματική συμφωνία συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, δυο για κάθε 
συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων. Αποκτά 
δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι συλλογικές αποφάσεις των δύο φορέων οι οποίες 
ενέκριναν την υλοποίηση του ερευνητικού έργου αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα της 
παρούσας σύμβασης. 

 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 

.................................................. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 
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