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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 17o
«Έγκριση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. και Φορέα
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών Βόρα, Πάϊκου, Βερμίου
(Φ.Δ.Π.Π.Β.Π.Β) με θέμα "Ενίσχυση
Φορέων
Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών για τη
διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος
και βιοποικιλότητας στις περιοχές
Natura της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22-07-2019
Αριθμ. Απόφασης 138/2019
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 454162 (512)/16-07-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιουλίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Π.Σ. ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, αποχώρησε πριν την
ψηφοφορία του 4ου θέματος Η.Δ.
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προσήλθε στο 1ο θέμα
της Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 2ου θέμα Η.Δ.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αποχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
12. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, προσήλθε κατά τη
συζήτηση του 7ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
13. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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15. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
16. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
25. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
26. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
27. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
28. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αποχώρησε μετά τη
ψηφοφορία του 3ου θέματος Η.Δ.
34. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
35. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
36. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
37. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, αποχώρησε μετά
την ψηφοφορία του 1ου θέματος Η.Δ..
38. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
40. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
42. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ, αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
43. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
45. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος.
46. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
47. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
52. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, αποχώρησε πριν
την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποχώρησε κατά
τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.

Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας και οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος
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Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης.
Δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κα
Παρασκευή Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κος Ιωάννης Γιώργος.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. και Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Βόρα, Πάϊκου, Βερμίου (Φ.Δ.Π.Π.Β.Π.Β) με θέμα "Ενίσχυση Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος
και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’» και
έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.
πρωτ. οικ. 452117/756/16-07-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού &
Υποδομών της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 Περί προγραμματικών συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τον Ν 4555/18

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. την απόφαση με α.π. 93/20-06-19 του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ4.

ΧΩΝ ΒΟΡΑ, ΠΑΪΚΟΥ,ΒΕΡΜΙΟΥ (Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β.)
Την ισχύουσα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρικής Μακεδονίας», κωδικός
πρόσκλησης 148.6d

Και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω που αφορούν στο έργο της προτεινόμενης προγραμματικής
Σύμβασης:
Σκοπός και περιγραφή
Βασικός σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 είναι η ανάληψη
από τις Υπηρεσίες της ΠΚΜ της άσκησης της αρμοδιότητας δικαιούχου για λογαριασμό αδύναμου κυ ρίου έργου του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΡΑ, ΠΑΪΚΟΥ,ΒΕΡΜΙΟΥ (Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β.)
Εδικός σκοπός του Έργου είναι , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Φορέας Υλοποίη σης θα αναλάβει την άσκηση, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β., της αρ μοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Επι χειρησιακού Προγράμματος
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας
υλοποίησης των πέντε (5) Πράξεων που θα συντάξει ο Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β. για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης που ορίζεται η ΠΚΜ.
Το Έργο αποτελείται από τις πέντε (5) προτάσεις που αφορούν την βελτίωση της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας και
την ενημέρωση- δικτύωση και αναφέρονται παρακάτω :
1. Έρευνα – Ειδική Μελέτη βελτίωσης και διαχείρισης απειλουμένων λιβαδικών τύπων
οικοτόπων στα όρη Τζένα – Πίνοβο - Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας.
Ενδεικτικού – Προτεινόμενου προϋπολογισμού 100.000,00 € .Κύριος σκοπός της πρότασης
είναι η έρευνα και καταγραφή όλων των απαραίτητων παραμέτρων της υφιστάμενης
κατάστασης ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν για
την ορθολογική διαχείριση και βελτίωση των βοσκόμενων εκτάσεων στα όρη Τζένα – Πίνοβο
προς όφελος της κτηνοτροφίας, της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας
όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα προκύψουν.
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2. Έρευνα – Ειδική Μελέτη διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Άγρα και ανάδειξη
απειλούμενων τύπων οικοτόπων - Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας.
Ενδεικτικού – Προτεινόμενου προϋπολογισμού 100.000,00 € .Κύριος σκοπός της πρότασης
είναι να διεξαχθεί η έρευνα και καταγραφή όλων των απαραίτητων παραμέτρων της
υφιστάμενης κατάστασης. Βάσει αυτών των παραμέτρων θα σχεδιαστούν κατάλληλα
διαχειριστικά μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν για την ορθολογική διαχείριση και βελτίωση των
βοσκόμενων εκτάσεων στη λίμνη Άγρα προς όφελος της κτηνοτροφίας, της βιοποικιλότητας και
του περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα προκύψουν.
3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πύλης διαδικτυακής προβολής για την περιοχή ευθύνης του
Φορέα, Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων, Λογισμικού Προβολής με ψηφιακό αποθετήριο και
Ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης/website - Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού έντυπου
υλικού προβολής για τις προστατευόμενες περιοχές Βόρα - Πάικου – Βερμίου. Ενδεικτικού –
Προτεινόμενου προϋπολογισμού 120.000,00 € . Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η
ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης με σκοπό την ανάδειξη του ΦΔΠΠ και την επικοινωνία του
κοινού και των ενδιαφερόμενων. Η πύλη αυτή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου
λογισμικά ελεύθερου-ανοικτού κώδικα και θα ενσωματώνει τα ακόλουθα στοιχεία: Front End
Χρηστών, Back end Διαχειριστών, Ψηφιακό καταθετήριο, Υποδομή Ελέγχου Πρόσβασης /
Ορισμού Δικαιωμάτων, Ενημερωτικά Δελτία, Χώρο συζητήσεων, Πλήρη υποστήριξη
πολυμέσων, Δυνατότητα απεικόνισης Χωρικών δεδομένων (Αρχεία ΓΣΠ) σε χάρτες GOOGLE,
Υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου, Απομακρυσμένη πρόσβαση διαχείρισης. Δημιουργία
και παραγωγή 2 ανεξάρτητων 70σέλιδων τετράχρωμων εντύπων (το πρώτο στην ελληνική και το
δεύτερο στην αγγλική γλώσσα), τα οποία θα παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες, τη σπανιότητα και τον
πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική φυσιογνωμία της
περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου.
Δημιουργία [μελέτη προβολής και ανάδειξης διαδρομών] και παραγωγή 4 ανεξάρτητων 40σέλιδων
τετράχρωμων εντύπων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και ενός τετράχρωμων 22 σέλιδου εντύπου (στα
ελληνικά και στα αγγλικά)
4. Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την περάτωση των παραπάνω υποέργων, Ενδεικτικού – Προτεινόμενου προϋπολογισμού 20.000,00 € .
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα γίνει εξολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ «Κεντρικής
Μακεδονίας»-ΕΣΠΑ, με τίτλο «Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για
τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» μετά την ένταξη των προτάσεων που θα υποβληθούν και
εφόσον εγκριθούν
Κύριος του Έργου είναι ο ΦΟΡΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΒΟΡΑ, ΠΑΪΚΟΥ,ΒΕΡΜΙΟΥ (Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β.)
Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει η ΠΚΜ με τις υπηρεσίες της, ήτοι τη Γενική
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Προγραμματισμού και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τις
Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. και τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πέλλας.
Στην Προγραμματική σύμβαση περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
συμβαλλομένων μερών
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει κατ’
ελάχιστο σε 48 μήνες, ή με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται όργανο
παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη που
θα αποτελείται από:
● έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με
τον αναπληρωτή του
● δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε και εισηγούμαστε την
1. Έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης του
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΡΑ, ΠΑΪΚΟΥ,ΒΕΡΜΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658, 787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862
E-mail :

persymb@pkm.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΛΧΛ7ΛΛ-Ξ87

(Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β.) και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υλοποίηση
των προτάσεων του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρικής Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλο ντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί ας», σύμφωνα με το περιεχόμενο και όπως περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΡΑ, ΠΑΪΚΟΥ, ΒΕΡΜΙΟΥ (Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β.) και
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υλοποίηση των προτάσεων
του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρικής Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού
περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», σύμφωνα με το περιεχόμενο και όπως περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο
της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την υπογραφή
της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ε.
Σαρηγιαννίδης, Π. Καζαντζίδης και Γ. Καγιάς.
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης, Ε.
Σαραντίδου και Ε. Γεωργάκη – Κόλλια.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 με την οποία αναλαμβάνεται η άσκηση
της αρμοδιότητας δικαιούχου για λογαριασμό αδύναμου κυρίου έργου (π.χ. Περιφέρεια για Φορέα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου.»
και
«Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
για την Πράξη1
«Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου για δράσεις
διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες περιοχές Natura.»

[Έδεσσα,....../06/2019]

1

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο
της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και
προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι
δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2
«Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου για δράσεις
διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες περιοχές Natura.»
Στην Έδεσσα, σήμερα την…………………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1.

του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου, που εδρεύει στην Έδεσσα,

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. κ. Αϊναλή Απόστολο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

2.

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Β. Όλγας 198, ΤΚ

54110, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. κ.
Κωνσταντίνο Γιουτίκα, ο/η οποίος/α θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας
Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :

1.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και ειδικότερα τα Άρθρα 100 και 186, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2.

(Την Υπουργική Απόφαση ………... που θα καθορίζει τα της διαδικασίας εκτίμησης της διοικητικής,

χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου),
3.

Την υπ’ αρ. ........... Απόφαση του Φ.Δ.Π.Π. Β.Π.Β. , για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης

με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
4.

Την υπ’ αρ. 138 / 22-7-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της,
5.

Την ισχύουσα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η οποία

συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρικής Μακεδονίας», κωδικός πρόσκλησης 148.6d

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

2

Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα
(φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση
δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» προγραμματίζει την
υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση

του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου

Βερμίου για δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες
περιοχές Natura», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Φορέας Υλοποίησης να
αναλάβει την άσκηση των αρμοδιοτήτων ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.
Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου με το προσωπικό που διαθέτει,
κατηγορίας ΠΕ, το οποίο προσλήφθηκε σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2018 του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δύναται να παρέχει κάθε
υποστήριξη στην Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης, που θα ασκεί την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας και
Προϊσταμένης Αρχής.
Δεδομένου ότι:
●

Ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής

ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
●

Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες,

αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της
Πράξης «Ενίσχυση

του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου για

δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες περιοχές Natura »
(«το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να
λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρικής
Μακεδονίας» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :
1.

Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2.

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
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3.

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4.

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5.

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων

Συμβάσεων.
6.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του

Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9.

Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του Έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε

βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10.

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική

παραλαβή).
11.

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική

τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων
οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση
αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο
Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της
Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

●

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

●

Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να

υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

●

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του

και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

●

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το

άρθρο 5 της παρούσας.
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●

Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές

διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου3, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

●

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

●

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη

λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

●

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του

Έργου.

●

Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Φορέα

Υλοποίησης.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
●

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
●

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
●

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
●

Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή

του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονίας» και να προβαίνει στις απαιτούμενες
τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
●

Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.
●

Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

●

Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
●

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

●

Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου 4) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας

για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
●

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου,

στην περίπτωση που δεν έχει δική του ΣΑΕ

5

3

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

4

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

5

Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
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Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την

●

υποστήριξη του Κυρίου του Έργου6
Να παρακολουθεί τις χρηματοροές και να πραγματοποιεί τις πληρωμές του Έργου.

●

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά
και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι
εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα
συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 7.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του Έργου, μεριμνά για την εξόφληση των
παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου8.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 340.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων

(ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία) . Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. στην παραπάνω
δαπάνη.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας» , εφόσον
τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το
παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
Αν το Έργο δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της χρηματοδότησης του Προγράμματος χωρίς υπαιτιότητα του
Φορέα Υλοποίησης, το κόστος ολοκλήρωσης του Έργου δεν θα βαρύνει τον Φορέα Υλοποίησης.

6

πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης

7

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

8

Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα).
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει κατ’ ελάχιστο σε 48
μήνες, ή με την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα
Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που
υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου
100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από9 :
●

έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον

αναπληρωτή του
●

δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π «Κεντρική
Μακεδονίας», οι συμβαλλόμενοι φορείς και

η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονίας»

ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών
που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων
της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη
υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του
αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του
Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της,
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη
911

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της
πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους
συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με
αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει
στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
Ορίζεται ως ποινική ρήτρα το ποσό των 1.000,00€/μήνα για κάθε ένα υπεύθυνο εκ των δύο συμβαλλομένων
μερών που θα καθυστερήσει αναίτια την υλοποίησή της.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται
να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

10

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
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Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες
του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο
Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το
Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει
ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και
θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο
θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρικής Μακεδονίας».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Για τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου για
δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες περιοχές Natura
Τίτλοι Υποέργων
1.Μελέτες και διαχειριστικές δράσεις
1.1.Έρευνα- Ειδική Μελέτη βελτίωσης και διαχείρισης απειλούμενων λιβαδικών τύπων οικοτόπων στα
όρη Τζένα- Πίνοβο- Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας.
1.2.Έρευνα - Ειδική Μελέτη διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Άγρα και ανάδειξη απειλούμενων
τύπων οικοτόπων - Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας
2.Δράσεις προβολής και δικτύωσης
2.1.Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού
2.2.Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πύλης διαδικτυακής προβολής
2.3.Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού προβολής για τις προστατευόμενες περιοχές
Βόρα - Πάικου - Βερμίου
3.Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την περάτωση των παραπάνω υποέργων
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου
Βερμίου
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4. Φορέας λειτουργίας: Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης11: CO23 - Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν
ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
7. Προϋπολογισμός (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός υποέργου 1.1

88.775,00€

Προϋπολογισμός υποέργου 1.2

85.010,00 €

Σύνολο υποέργου 1

173.786 €

Προϋπολογισμός υποέργου 2.1

25.552,83 €

Προϋπολογισμός υποέργου 2.2

14.499,32 €

Προϋπολογισμός υποέργου 2.3

73.160,00 €

Σύνολο υποέργου 2

113.211,60 €

Προϋπολογισμός υποέργου 3

17868,40 €

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

304.866,00 €

8.Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
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Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει
οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
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υποέργο 1.1

36

υποέργο 1.2

36

υποέργο 2.1

24

υποέργο 2.2

12

υποέργο 2.3

12

υποέργο 3

6

Σύνολο Πράξης

36
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ12
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ13
Έγγραφο / απόφαση

12

Φορέας έγκρισης ή

Αριθμός πρωτ./

αδειοδότησης

ημερομηνία

Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

13

Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι
ιδιοκτησίες, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις, κ.λπ. Σε περίπτωση υποέργων
πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια
κύριος του έργου
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φορέας υλοποίησης

