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Για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστηµονικής υποστήριξης του ∆ήµου ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ µε τίτλο: 

«Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής 

αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε αξιοποίηση 
του εργαλείου της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020» 
 
 

Συµβαλλόµενοι φορείς: 
 
 

1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

Η παρούσα σύµβαση περιέχει: 

 

� Το Προοίµιοτης προγραµµατικής σύµβασης, 

� Τη νοµική βάσητης προγραµµατικής σύµβασης, 

� Το ΑΡΘΡΟ 1 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 2 «∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 3  «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 4 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 5 «∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ & 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 6 «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 7 «ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ» 

� Το ΑΡΘΡΟ 8 «ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

� Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Μεθοδολογία υλοποίησης 
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ΠΡΟΙΜΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: α) την εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου Λευκάδας και του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής 
κοινωνίας, β) τη συν-αντίληψη των δύο φορέων για την ανάγκη σύνδεσης του 

Πανεπιστημίου με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, γ) τη 
συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή δημοσίων αγαθών της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της παιδείας/ εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο Δήμος Λευκάδας συμφωνούν για την ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων, στους τομείς του αναπτυξιακού σχεδιασμού και 
προγραμματισμού, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, της διαρκούς 
επιμόρφωσης επί του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τη μεταφορά βέλτιστων και καλών 

πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές όμοιες με το Δήμο Λευκάδας. 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο Δήμος Λευκάδας συμφωνούν για τη διεύρυνση της 
συνεργασίας τους, στην από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ώστε η 
αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την τοπική 

κοινωνία και οικονομία και να τεκμηριώνεται η προαγωγή του δημοσίου 
συμφέροντος με μόχλευση πρόσθετων κοινοτικών και άλλων χρηματοδοτήσεων για 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ανάδειξης της τοπικής κοινωνικής 
καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2014-2020.  
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Στη Λευκάδα, σήµερα ____ του µηνός ______________ του έτους 2016ηµέρα _____________ στα 

γραφεία του ∆ήµου Λευκάδας οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι και οι συνυπογράφοντες την παρούσα: 

 

1. Ο ∆ήµος Λευκάδας που εδρεύει στην πόλη της Λευκάδας στη διεύθυνση: Αντ. 

Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη (∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) , ΤΚ 31 100 Α.Φ.Μ.: 997916281, 

∆.Ο.Υ.: Λευκάδος) και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας 

σύµβασης από τον κ. Κωνσταντίνο Χ. ∆ρακονταειδή ∆ήµαρχο του ∆ήµου Λευκάδας, 

 

2. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, εκπροσωπούµενο νόµιµα από τον Πρύτανή του, 

Καθηγητή Νικόλαο Γεωργόπουλο καθώς και τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή 

Γρηγόριο Χονδροκούκη ως πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ) που εδρεύει στην οδό Γρηγορίου 

Λαµπράκη 122 µε ΑΦΜ 090037284 και ανήκει στην Α ∆.Ο.Υ. Πειραιώς και τον 

Καθηγητή Κότιο Άγγελο, ως ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης και ως Επιστηµονικό Υπεύθυνο του 

επιστηµονικού ερευνητικού έργου 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήµερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012)  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών για την εκτέλεση 

ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα» και την κοινή Υπουργική Απόφαση 

Β1/819/20-12-88 (ΦΕΚ 920Β/21-12-88) «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών για την 

Χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων κτλ που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα» 

4. Την υπ’ αριθ. Κ.Α./679/22-8-96 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

απόφασης µε αριθ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών 
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Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα της χώρας».  

5. Το άρθρο 36 του Νόµου 3794/2009 µε το οποίο κυρώνεται η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 

679/1996. 

6. Το άρθρο 36 του Νόµου 3848/2010 «Θέµατα των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας 

των Α.Ε.Ι.» 

7. Την υπ’ αριθµόν 20162360/ 26-4-2016 Απόφαση του Πρύτανη Πανεπιστηµίου Πειραιώς, περί 

«Ορισµού Αναπληρωτή Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων», µε την οποία ορίζεται ο 

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, Αναπληρωτής πρύτανη και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών µε αρµοδιότητες που σχετίζονται µε την προεδρία αυτής (ΦΕΚ 1394/ τ.Β/ 19-5-2016)  

8. Την υπ’ αριθµόν 20151110/ 26-2-2015 Απόφαση του Πρύτανη Πανεπιστηµίου Πειραιώς, περί 

«Ίδρυση Εργαστηρίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης στο 

Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονοµικών, Επιχειρηµατικών και 

∆ιεθνών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και καθορισµός του εσωτερικού κανονισµού 

του» (ΦΕΚ 410Β/ 24-3-2015) 

9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3/4/2015 του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών της Σχολής Οικονοµικών, Επιχειρηµατικών και ∆ιεθνών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, σχετικά µε τον ορισµό του Καθηγητή Άγγελου Κότιου ως διευθυντή του Εργαστηρίου 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης 

10. Τις υπ’ αριθ__/____ και __/___ αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας 

11. Τις υπ’ αριθµ. __/____ αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας 

12. Την ανάγκη επιστηµονικής υποστήριξης του ∆ήµου Λευκάδας και την εκπεφρασµένη βούληση 

του ∆ήµου Λευκάδας και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για την ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της 

ελληνικής κοινωνίας και την προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος από την ισότιµη πρόσβαση 

µειονεκτικών περιοχών σε ολοκληρωµένες χρηµατοδοτήσεις για την άρση των γεωγραφικών και 

άλλων αδυναµιών των αναπτυξιακών δρώντων.   

13. Την αδυναµία κάλυψης του αντικειµένου της παρεχόµενης υποστήριξης µε ιδία µέσα και 

προσωπικό του ∆ήµου λόγω του πολυσχιδούς και καινοτόµου χαρακτήρα του περιεχοµένου της 

συνεργασίας. 

14. Την µε ΑΠ 2016/1204/8-6-2016 διαβιβαστική επιστολή πρότασης συνεργασίας του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς προς το ∆ήµο Λευκάδας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται τεχνική και 

οικονοµική προσφορά  

 

σ υ µ φ ω ν ο ύ ν ,  σ υ ν ο µ ο λ ο γ ο ύ ν  κ α ι  σ υ ν α π ο δ έ χ ο ν τ α ι  τ α  α κ ό λ ο υ θ α :  
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

 

i. Οι συµβαλλόµενοι συµπράττουν µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση στην εκτέλεση ερευνητικού 

προγράµµατος µε αντικείµενο την επιστηµονική υποστήριξη του ∆ήµου Λευκάδας στο πλαίσιο 

ερευνητικού έργου για την αξιολόγηση σκοπιµότητας και εξειδίκευση εφαρµογής µιας Ολοκληρωµένης 

Χωρικής Στρατηγικής για τη Λευκάδα, δυνάµει των άρθρων 32-36 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και µε τίτλο «Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και 

κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε αξιοποίηση του εργαλείου 

της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων 

Νήσων 2014-2020».Σκοπός του εν λόγω έργου αποτελεί η επιστηµονική υποστήριξη του ∆ήµου, µέσα 

από καινοτόµες διαδικασίες δηµοκρατικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού, ώστε ναπροετοιµάσει τις 

δοµές, τα στελέχη και την τοπική κοινωνία για τη διεκδίκηση ολοκληρωµένων χρηµατοδοτήσεων για 

την τοπική ανάπτυξη µε έµφαση στους τοµείς της βιώσιµης ανάπτυξης, της ανάπτυξης «χωρίς 

αποκλεισµούς» και την προώθηση της «έξυπνης εξειδίκευσης» σε τοπικό επίπεδο.  

ii. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 3 διακριτές φάσεις, οι οποίες αναλύονται στο παράρτηµα της παρούσης. 

Συνοπτικά οι 3 φάσεις απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΦΑΣΗ Α΄ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Τίτλος παραδοτέου Α.1 της Α Φάσης 
Α.1 "ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ" 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΦΑΣΗ Β΄ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΕ & ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ/ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 
Τίτλος παραδοτέου Β.1 της Β Φάσης  
Β.1 "ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 
 
Τίτλος παραδοτέου Β.2 της Β Φάσης 
Β.2 "ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΣΧΕΣΗΣ" 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΩΣ  5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΦΑΣΗ Γ’ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΟΧΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
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∆ΡΑΣΗΣ 
 
Τίτλος παραδοτέου Γ.1 της Γ Φάσης 
Γ.1 "ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΧΕ ΚΑΙ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020" 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (και 
οπωσδήποτε έπειτα απο την υποβολή των παραδοτέων Α.1, Β.1 και Β.2 των φάσεων Α και Β) 
 

 

iii. Ο πρώτος συµβαλλόµενος ∆ήµος Λευκάδας συµβάλλεται ως κύριος του έργου. 

iv. Το δεύτερο συµβαλλόµενο µέρος, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, ως φορέας υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράµµατος.  

v. Την παρούσα προγραµµατική συνυπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς, το οποίο θα αποτελεί το φορέα επίβλεψης της διαχείρισης και της υλοποίησης 

του οικονοµικού αντικειµένου του ερευνητικού έργου, όπως αυτό περιγράφεται λεπτοµερώς 

(αντικείµενο, σκοπός, µεθοδολογία, περιεχόµενο) στην παρούσα και στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Ο  Ειδικός Λογαριασµός 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ), εκπροσωπούµενο νόµιµα από τον  Αναπληρωτή Πρύτανη 

του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Καθηγητή κ. Γρηγόριο Χονδροκούκη (ΦΕΚ 1394/ τ.Β/ 19-5-2016), και 

ενεργεί στα πλαίσια και σύµφωνα µε το Π.∆. 432/81, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµόν 

ΚΥΑ/679/22.08.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων  (ΦΕΚ 826 Β/10.09.1996), και η οποία έχει κυρωθεί µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 

(ΦΕΚ Α 156/2-9-2009) και τροποποιηθεί µε το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/19-5-2010). 

vi. Την παρούσα προγραµµατική συνυπογράφει ο Καθηγητής Άγγελος Κότιος, µέλος ∆ΕΠ και ∆ιευθυντής 

του Εργαστηρίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης, ως υπεύθυνος 

καθολικής συµβουλευτικής επιστηµονικής υποστήριξης για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του 

αναφερόµενου έργου  

vii. Η ∆ήµος Λευκάδας ως κύριος του έργου έχει την ευθύνη της χρηµατοδότησης, του σχεδιασµού και 

της υποστήριξης του έργου.   

viii. Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας, πέραν της χρηµατοδότησης, συµβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του 

έργου µε την παροχή όλου του απαραίτητα καταρτισµένο προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασµό των 

επί µέρους παρεµβάσεων µε δεδοµένη την άριστη γνώση των τοπικών θεµάτων. Επιπροσθέτως, ως 

φορέας σχεδιασµού έχει την υποχρέωση να παράσχει, µέσω των υπηρεσιών του, καθολική υποστήριξη 

προς τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 

ix. Η ερευνητική οµάδα του Καθηγητή κ. Κότιου, ως φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης, έχει την 

υποχρέωση να παράσχει, µέσω της εξειδικευµένης επιστηµονικής τεχνογνωσίας και εµπειρίας που 
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διαθέτει, καθολική συµβουλευτική υποστήριξη προς το ∆ήµο Λευκάδας για την υλοποίηση και 

διαχείριση του έργου, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος. 

x. Η ερευνητική οµάδα, υπό τον κ. Κότιο, υποχρεούται να παράσχει µε δικά της έξοδα και ευθύνη το 

σύνολο των συµφωνηθέντων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις φάσεις εκτέλεσης του Έργου που 

προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση και το συνηµµένο Παράρτηµα. 

xi. Ειδικότερα, τα παραδοτέα του Έργου περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα της παρούσας σύµβασης που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

xii. Η αναφερθείσα παροχή ερευνητικού έργου επιστηµονικής υποστήριξης, που θα δοθεί στο ∆ήµο 

Λευκάδας υπό τη µορφή του παραδοτέου, θα προετοιµασθεί και θα παραδοθεί σε έντυπη µορφή καθώς 

και σε ηλεκτρονική µορφή (σε αρχεία της µορφής MS-word ή AcrobatReader-pdf). 

xiii. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς µέσω του Κέντρου Ερευνών Παν. Πειραιώς έχει την υποχρέωση να 

επιβλέπει την υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου µε τις διαδικασίες που προβλέπονται µε την 

παρούσα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

i. Η ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, υπό την επιστηµονική επίβλεψη του Καθηγητή κ. 

Κότιου, αναλαµβάνει να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου σε χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, 

από την υπογραφή της παρούσας. 

ii. Χρονολογία περάτωσης του έργου από την ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, υπό την 

επιστηµονική επίβλεψη του Καθηγητή κ. Κότιου, είναι αυτή της κατάθεσης του οριστικού παραδοτέου 

του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα.  

iii. Τυχόν διευκρινίσεις ή επεξηγηµατικές οδηγίες ή συµπληρωµατικές εργασίες επί του περιεχοµένου του 

προσαρτήµατος της µελέτης µπορεί να πραγµατοποιηθούν εντός είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη 

εκπόνησης κάθε φάσης του έργου µετά από αίτηµα του πρώτου των συµβαλλοµένων ή του φορέα 

υλοποίησης του έργου δια της Επιτροπής Παρακολούθησης αυτού. 

iv. Εφ’ όσον η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις ή ελλείψεις των παραδοτέων 

φάσεων, ο φορέας υλοποίησης οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ηµερών να επιφέρει τις ανάλογες 

διορθώσεις κατόπιν εντολής αυτής, προκειµένου να παραληφθεί το έργο και να πραγµατοποιηθούν οι 

διαδικασίες διαβούλευσης. Εφ’ όσον υπάρξει υπέρβαση των προθεσµιών των ενδιάµεσων παραδοτέων, 

οι χρόνοι αυτοί δύναται να αφαιρεθούν από τις επόµενες φάσεις του έργου και σε κάθε περίπτωση δε θα 

ξεπερνούν τη συνολική χρονική διάρκεια του έργου. Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 
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του παρόντος, δύναται να αποφασίζει για τυχόν παρατάσεις που αφορούν τις προθεσµίες υποβολής των 

ενδιάµεσων φάσεων, έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση. 

a. Εφ’ όσον οι διορθώσεις δεν πραγµατοποιηθούν εντός είκοσι (20) ηµερών, ο πρώτος των 

συµβαλλοµένων διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης σε βάρος των υπολοίπων 

συµβαλλοµένων. Τυχόν µικρής έκτασης απαιτούµενες διορθώσεις της α΄ φάσης µπορεί 

κατά την κρίση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης να πραγµατοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια της 2ης φάσης. 

b. Η έγκριση του τελικού µέρους του έργου θα πραγµατοποιηθεί εντός ενός (1) µηνός από 

την παραλαβή του. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος η µελέτη θα 

θεωρηθεί ως εγκριθείσα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

i. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τον πρώτο συµβαλλόµενο και κύριο του έργου ∆ήµο 

Λευκάδας ως εξής:  Το συνολικό ποσό της είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ(40.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24% 

που ισοδυναµεί µε εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (9.600,00€), όπως αυτό αναφέρεται να αναλύεται στο 

παράρτηµα της παρούσης. Συνοπτικά, η καταβολή των δόσεων θα γίνεται ως εξής: 

a. Πρώτη (1η) δόση: 25% του συνολικού ποσού, µε την παράδοση του παραδοτέου της Α΄ 

Φάσης 

b. ∆εύτερη (2η) δόση: 45% του συνολικού ποσού, µε την ολοκλήρωση, παράδοση και 

παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Β΄ 

c. Τρίτη (3η) δόση: 30% του συνολικού ποσού, µε την ολοκλήρωση, παράδοση και 

παραλαβή του παραδοτέου της φάσης ∆΄ 

ii. Για την πληρωµή, θα εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση τα ισχύοντα βάσει 

νόµου, νόµιµα παραστατικά.  

iii. Η πρόοδος του έργου θα βεβαιώνεται γραπτώς µε βεβαίωση από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που ορίζεται παρακάτω. 

iv. Το άνω ποσό χρηµατοδοτείται από πόρους του ∆ήµου (Κ.Α:30-7413.057) που είναι εγγεγραµµένο στον 

προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 , του πρώτου συµβαλλοµένου. 

v. Η παραπάνω αµοιβή αφορά 

κατηγορίες δαπανών που προβλέπονται στον Κανονισµό διαχείρισης του Κέντρου Ερευνών του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς και ειδικότερα: 1) αµοιβές προσωπικού µελών ∆ΕΠ και επιστηµονικών 

συνεργατών που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του έργου, 2) φορολογικές και ασφαλιστικές 
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επιβαρύνσεις και κρατήσεις του προσωπικού, 3) αναλώσιµα – εκτυπώσεις – δαπάνες προβολής & 

εκδηλώσεων – εξοπλισµός (στην περίπτωση που απαιτηθεί σχετική δαπάνη), 4) δαπάνες µετακινήσεων 

των µελών της επιστηµονικής οµάδας, 5) κρατήσεις 10% της Επιτροπής Ερευνών και .6) κρατήσεις επί 

των αµοιβών των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που είναι µέλη της 

ερευνητικής οµάδας του παρόντος έργου, βάσει της παρ. 13 γ, του άρθρου 24, Ν. 4386 (ΦΕΚ 

83/11.05.2016, τ. Α’). 

vi. Η διαχείριση της χρηµατοδότησης 

του προγράµµατος θα γίνει µε ευθύνη του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και τα ποσά 

θα κατατίθενται από το ∆ήµο Λευκάδας στον ειδικό λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς, έπειτα από έκδοση των κατά περίπτωση σχετικών νοµίµων παραστατικών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

i. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς. 

ii. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος προσωπικά για την υποβολή στον κύριο του έργου όλων 

των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτού από την παρούσα 

και τις κείµενες διατάξεις και αποτελεί τον επιστηµονικό σύνδεσµο µεταξύ του κυρίου και του φορέα 

υλοποίησης του έργου. 

iii. Ο Επιστηµονικώς Υπεύθυνος εκπροσωπεί και κατευθύνει την Επιστηµονική - Ερευνητική  Οµάδα κατά 

την εκτέλεση των εργασιών του Έργου, έχοντας την ευθύνη για την επιστηµονική  και διοικητική 

διεκπεραίωση αυτού 

iv. Για την εκτέλεση του έργου και µε ευθύνη του φορέα υλοποίησης συγκροτείται Οµάδα Έργου. Την 

ευθύνη κατανοµής της εργασίας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας έργου και του συντονισµού της οµάδας 

έχει ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. 

 

v. Για τις ανάγκες επαρκούς εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, µε 

ευθύνη του επιστηµονικού υπευθύνου, συγκροτείται  Επιστηµονική - Ερευνητική  οµάδα µε κατ’ 

ελάχιστον την κάτωθι σύνθεση εξωτερικών συνεργατών (πέραν του Ερευνητικού – Επιστηµονικού 

µόνιµου Προσωπικού που θα απασχοληθεί είτε αδαπάνως, είτε µε αµοιβή για τις ανάγκες του έργου):  

- Ένας (1) Οικονοµολόγος µε εµπειρία και ειδίκευση στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων 

- Τρεις (3) Μηχανικοί Χωροταξίας – Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης µε εµπειρία στους 

κάτωθι τοµείς: α) στη θεµατική χαρτογραφία, β) στο χωρικό σχεδιασµό και γ) στην τοπική ανάπτυξη 

και προγραµµατισµό 
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vi. Οι ανωτέρω αναθέσεις των εξωτερικών συνεργατών θα επιτευχθούν, είτε µε διαδικασίες συµβάσεων 

ορισµένου χρόνου, είτε µε διαδικασίες µίσθωσης έργου, σύµφωνα πάντοτε µε τη σχετική Νοµοθεσία και 

τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ &ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

i. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς ευθύνεται έναντι του ∆ήµου Λευκάδας για την ορθή εκτέλεση και πλήρη 

περάτωση του έργου. Η ερευνητική οµάδα, υπό τον Καθηγητή κ.Α. Κότιο έχει την αποκλειστική ευθύνη 

του φυσικού αντικειµένου του ερευνητικού προγράµµατος που του ανατίθεται µε την παρούσα 

σύµβαση, το οποίο υποχρεούται να εκτελέσει σύµφωνα µε τις επικρατούσες επιστηµονικές µεθόδους και 

τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας. 

ii. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, ο επιστηµονικός υπεύθυνος της οµάδας έργου Καθηγητής κος Κότιος και το 

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήµιου Πειραιώς συνοµολογείται ότι έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων του 

∆ήµου  Λευκάδας 

iii. Καµία αξίωση ή απαίτηση από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική παράταση 

δεν θα δικαιολογείται ή αναγνωρίζεται λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης, παρερµηνείας ή εσφαλµένης 

εκτίµησης οποιουδήποτε θέµατος αναφεροµένου στις καθορισµένες απαιτήσεις ή τους όρους για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

iv. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς εκπληρώνει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

σύµβαση αυτή επιδεικνύοντας την προσήκουσα ικανότητα, επιδεξιότητα, µέριµνα και επιµέλεια που 

απαιτείται για τον σκοπό αυτό. 

v. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και η ερευνητική οµάδα, υπό τον Καθηγητή κ. Κότιο υποχρεούται να 

διαθέσει, µε δική της ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της, που προκύπτουν από τη Σύµβαση αυτή. 

vi. Η ερευνητική οµάδα, δια του Επιστηµονικού Υπευθύνου, ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα 

εγγράφως το ∆ήµο Λευκάδας και την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο του έργου 

τουλάχιστον µία (1) φορά το δίµηνο, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είτε µε έγγραφη επιστολή 

προς το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας. 

vii. Η έγγραφη ενηµέρωση δεν µεταβάλλει τις συµβατικές δεσµεύσεις των µερών και δεν έχει ως συνέπεια 

την, υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλοίωση της ευθύνης του φορέα υλοποίησης για τη µη λήψη των 

αναγκαίων µέτρων ή επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγµένης συµπεριφοράς του.  

viii. Η ερευνητική οµάδα, υπό τον κ. Κότιο υποχρεούται να επιδεικνύει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 

όταν ζητείται, οποιοδήποτε στοιχείο και να παρέχει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία 

σχετική µε την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης.  
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ix. Επίσης υποχρεούται να συµµετέχει, εφόσον καλείται, µε επιστηµονικά ή τεχνικά στελέχη αλλά και τον 

Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου σε συσκέψεις ή δηµόσιες εκδηλώσεις, που επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει η πρώτη συµβαλλόµενη για εξέταση της πορείας του έργου ή για δηµοσιοποίηση των 

αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της προόδου ή εκτέλεσης του έργου, όσο και µετά την αποπεράτωσή 

του. 

x. Οι Φορείς Υλοποίησης και ∆ιαχείρισης και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος ευθύνονται αλληλέγγυα από 

την παρούσα σύµβαση έναντι του πρώτου συµβαλλόµενου. 

xi. Ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υπόχρεος για την οµαλή χρηµατοδότηση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας και το χρονοδιάγραµµα καταβολής των δόσεων, όπως επίσης και για τη συνδροµή του 

φορέα υλοποίησης µε την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων, µελετών, κλπ. που βρίσκονται 

στα αρχεία του.  

xii. Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς οφείλει δια µέσω της ερευνητικής οµάδας και 

δεδοµένου ότι πρόκειται για Προγραµµατική Σύµβαση που δεν υποκρύπτει την περίπτωση ανάθεσης, να 

προχωρήσει σε συγκεκριµένη χορηγία σε είδος και πιο συγκεκριµένα να διαθέσει: 

a. τις άδειες χρήσης εξειδικευµένου λογισµικού,  

b. στατιστικές βάσεις δεδοµένων,  

c. τα εργαλεία πληροφορικής  

d. αµοιβές µελών ∆ΕΠ που θα εργασθούν 20 ανθρωποηµέρες χωρίς αµοιβή για το έργο και 

τέλος, 

e. την παροχή υποστήριξης στην οργάνωση και επιστηµονική τεκµηρίωση τοπικού 

αναπτυξιακού συνεδρίου ή άλλου τέτοιου χαρακτήρα δηµόσια εκδήλωση µε 

προσκεκληµένους οµιλητές. Συµπληρωµατικά, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και η ερευνητική 

οµάδα, υπο την επίβλεψη του επιστηµονικού υπεύθυνου, αναλαµβάνει Α∆ΑΠΑΝΩΣ την 

επιστηµονική υποστήριξη οργάνωσης επιστηµονικού συµποσίου-συνεδρίου/ workshop και 

την τυχόν ηλεκτρονική έκδοση και διάδοση των πρακτικών των εισηγήσεων των 

προσκεκληµένων οµιλητών.  

xiii. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς µπορεί να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και µέχρις περατώσεως του 

έργου για σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακοπή χρηµατοδότησης του προγράµµατος ή η 

εξάντληση των σχετικών πιστώσεων. 

xiv. Η ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς οφείλει να υλοποιήσει δράσεις µεταφοράς 

τεχνογνωσίας και επιµόρφωσης/ εξοικείωσης των στελεχών του ∆ήµου για τη διεκπεραίωση ανάλογων 

µελλοντικών συναφών έργων. 

xv. Παράβαση όρου της παρούσας και αντισυµβατική ή παράνοµη πράξη ή παράλειψη των µερών παρέχουν 

το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης µε τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που παρέχει ο Αστικός 

Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόµου. 
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xvi. Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης ο φορέας υλοποίησης µε ευθύνη του Επιστηµονικού 

Υπευθύνου έχει την υποχρέωση να παραδώσει άµεσα στο φορέα του έργου όλα τα σχετικά µε το έργο 

δεδοµένα και στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του και ανταποκρίνονται στις παραδοθείσες φάσεις. 

xvii. Η ερευνητική οµάδα, υπό τον κ. Κότιο ή/ και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς συνολικά επιτρέπεται να 

κάνουν χρήση των δεδοµένων που θα συλλεχθούν, καθώς και των προτάσεων, µετά από έγκριση του 

∆ήµου Λευκάδας. Ο ∆ήµος Λευκάδας δικαιούται να δηµοσιεύσει ή να χρησιµοποιήσει µε οποιονδήποτε 

νόµιµο τρόπο, να εφαρµόσει ή να διαθέσει σε τρίτους (εκτός εάν παραβιάζει προσωπικά δεδοµένα ή 

απόρρητα κατά νόµο στοιχεία) τα παραδοτέα του έργου µε ή χωρίς αντάλλαγµα οποτεδήποτε, δηλαδή τα 

πνευµατικά δικαιώµατα που απορρέουν από τα παραδοτέα του έργου ανήκουν αποκλειστικά στο ∆ήµο 

Λευκάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που συµβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκπόνηση της µελέτης 

έχουν δικαίωµα χρήσης της επιστηµονικής συµβολής τους για επιστηµονικούς σκοπούς µε αναφορά το 

∆ήµο Λευκάδας. Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει επίσης το δικαίωµα χρήσης των αποτελεσµάτων του έργου για 

την προβολή της δραστηριότητας του ∆ήµου µε αναφορά το Πανεπιστήµιο Πειραιά και ειδικότερα του 

Εργαστηρίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης. Οι ισχύουσες 

διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζονται εφ’ όσον προκύψει σχετικό θέµα. Η 

δηµοσιοποίηση των προτάσεων ανήκει στο ∆ήµο Λευκάδας. Η ερευνητική οµάδα, υπό τον κ. Κότιο, 

διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα για το παραχθέν έργο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω. 

xviii. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από 

οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των 

αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο, Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναµίας ή αµέλειας προς 

αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη 

σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

xix. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την εφαρµογή των όρων της 

παρούσας που δεν επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 θα υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων. 

xx. 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 εύλογες και δίκαιες: 

a. Για κάθε ηµερολογιακό µήνα υπέρβασης της προθεσµίας πέρατος των επιµέρους εργασιών (φάσεων-

παραδοτέων) εκ µέρους του Πανεπιστήµιου Πειραιώς  όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας 

Σύµβασης, αυτό θα αφαιρείται από τη χρονική διάρκεια του επόµενου σταδίου (ΦΑΣΗΣ).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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i. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης συνίσταται 

όργανο µε την επωνυµία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης". Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

αποτελείται από τέσσερα (4) µέλη: 

• α) Τον κ ………………………………µε αναπληρωτή τον κ………………………………… 

……………. 

• β) Τον Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο, Επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου.  

• γ) Τον κ. …………………………………………… µε αναπληρωτή τον κ. 

………………………………. …………………………………. 

• δ) Τον κ. Εµµανουήλ Κουτουλάκη, Υπ. ∆ιδάκτορα και Ειδικό Επιστηµονικό Συνεργάτη του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς.  

ii. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», µετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη και 

συναίνεσή τους ως προς αυτή την αλλαγή. 

 

iii. Αντικείµενο και αρµοδιότητες της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η επίβλεψη υλοποίησης 

του έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόµενων έργων / 

ενεργειών, ως συνόλου, και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα, που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη 

σύµβαση αυτή. Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»:  

• Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Προγραµµατικής 

Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.  

• Αποφασίζει για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό «Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής» των 

παραδοτέων των επιµέρους φάσεων και του οριστικού τελικού έργου, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα περιεχόµενα, χρονικές προθεσµίες και διαδικασίες ολοκλήρωσης-παράδοσης-

παραλαβής αυτών που ρυθµίζονται µε διατάξεις τις παρούσας σύµβασης 

• Ελέγχει την υλοποίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης θέτοντας τις βασικές 

κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής. 

• Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη 

υλοποίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

• Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου της 

προγραµµατικής σύµβασης ανάλογα µε την πορεία των εργασιών.  

• Εγκρίνει την παράταση, µε αιτιολογηµένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της 

παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 

 

iv. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο 

…………………………………………………µε αναπληρωτή 

………………………………………………………………… ………. 
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v. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει 

γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους 

συµβαλλόµενους φορείς. 

vi. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ' 

αυτήν τα τρία (3) τουλάχιστον µέλη της και αποφασίζει για κάθε θέµα µε πλειοψηφία του συνόλου των 

παρευρισκόµενων, εκτός αν για συγκεκριµένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση αυτή. 

Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να 

αντιπροσωπευθεί από ένα αναπληρωµατικό. Μπορεί επίσης µε έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα µέλος της 

«Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα µόνο από τα απόντα µέλη της. 

vii. Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται τακτικά όποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα 

(1) τουλάχιστον από τα συµβαλλόµενα µέρη, ο ∆ήµος Λευκάδας δια του ∆ηµάρχου και Προέδρου της 

ΚΕΠ και εκ του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, ο επιστηµονικός υπεύθυνος Καθηγητής Άγγελος Κότιος.  

viii. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Στην πρώτη 

συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για τα λοιπά θέµατα λειτουργίας της. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 

 

i. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερµηνεία και εφαρµογή της παρούσας 

σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι καταρχήν θα προσπαθήσουν να έρθουν σε 

διευθέτηση της διαφωνίας µε όλα τα δυνατά µέσα. 

ii. Μετά από αποτυχία της ανωτέρω 

αναφερόµενης προσπάθειας διευθέτησης, οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα 

σύµβαση θα λύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της έδρας του ∆ήµου Λευκάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

i. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί µόνον εγγράφως, µετά από σύµφωνες 

αποφάσεις των συµβαλλοµένων µερών, όλοι δε οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον 

οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύµβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει 

την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 

ii. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ζητηθεί 

αµοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδία σε περίπτωση απεργίας, πολέµου, στάσης ή 

οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι δηµόσιες υπηρεσίες. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Με αντικείµενο την επιστηµονική «Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε 

χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

16 

 

iii. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) όµοια και ισοδύναµα αντίτυπα, από τα 

οποία κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε τρία (3).  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το πρώτο συµβαλλόµενο «∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΆ∆ΑΣ» 
 
 
……..……………[ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α]………………..……… 

 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 

 
 

Για το δεύτερο συµβαλλόµενο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 
 
 

......……[ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α]………………..……… 

 
 
 

Ο Καθηγητής κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
 

 
Για το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ) 

 
 

……..……………[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]……………………..……… 

 
 
 
 

Ο Καθηγητής κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ 
Αναπληρωτής Πρύτανη και Νόµιµος Εκπρόσωπος ΚΕΠΠ 

 
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου, 

 
……..……………[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]……………………..……… 

 
 

 
Ο Καθηγητής κος  ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

∆ιευθυντής του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

1. Αντικείµενο του έργου  
 
Η παρεχόµενη υπηρεσία της διεπιστηµονικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και του Εργαστηρίου 
∆ιεθνών και Ευρωπαικών Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης (DevelopmentLAB)αφορά την 
επιστηµονική υποστήριξη στη διαµόρφωση ενός πλαισίου για το ∆ήµο Λευκάδας που θα καταφέρνει να 
διαγνώσει τις τοπικές ανάγκες, να τις ιεραρχήσει, να περιγράψει τη διαδικασία ωρίµανσης των έργων και τέλος 
να συνδέσει το έργο µε τις υφιστάµενες πηγές χρηµατοδότησης. Όλα τα παραπάνω, θα επιτευχθούν µέσα από την 
αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτοµικών προσεγγίσεων, που προφέρονται για πρώτη φορά µέσω των νέων 
Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.  
 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ολοκληρωµένης πολύ-ταµειακής και πολύ-τοµεακής προσέγγισης µε σαφή 
χωρική αναφορά, µέσω των «Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων-ΟΧΕ» προσφέρει για τη Λευκάδα, µια 
µοναδική ευκαιρία να ασκήσει συνδυαστικές πολιτικές για την αντιµετώπιση των οξυµένων περιβαλλοντικών-
κοινωνικών-οικονοµικών προκλήσεων της, ενώ παράλληλα θα επιφέρει αποτελεσµατικότερο επιµερισµό των 
πόρων σε στοχευόµενες παρεµβάσεις και έργα µε προστιθέµενη αξία. Παράλληλα, το προτεινόµενο έργο, σκοπό 
έχει την ανάπτυξη καινοτόµων διαδικασιών συµµετοχικού σχεδιασµού και δηµοκρατικού προγραµµατισµού για 
την επιβεβαίωση και αποδοχή των προτεινόµενων τοπικών στρατηγικών, αλλά και την υπόδειξη των «θυλάκων» 
µε ισχυρότερα φαινόµενα περιβαλλοντικής-κοινωνικής-οικονοµικής πρόκλησης, τόσο στα αστικά υποσύνολα της 
Λευκάδας, όσο και στον ενδιάµεσο ύπαιθρο χώρο και τέλος στον εκτεταµένο και λειτουργικά διαφοροποιηµένο 
παράκτιο χώρο.  
 
Η προστιθέµενη αξία του έργου έγκειται στην λειτουργική σύνδεση και χρηµατοδοτικό συντονισµό του 
γενικότερου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού του ∆ήµου, της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και 
των λοιπών φορέων (ιδιωτικών και δηµόσιων) που εφαρµόζουν ή ασκούν δραστηριότητες και πολιτικές µε 
υψηλή προστιθέµενη αξία ή επιρροή (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονοµική κ.α.).  
 
Η διαδικασία εξειδίκευσης των σύγχρονων καινοτόµων «χωρικών εργαλείων», όπως αποτυπώνονται στην 
Ενότητα 4 και 5 του εγκεκριµένου ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, προϋποθέτει έγκαιρο προγραµµατισµό και 
σύνθεση και διασύνδεση προτάσεων έργων από διαφορετικούς φορείς. Επιπρόσθετα, η διασύνδεση αυτή θα 
προσφέρει και κατευθύνσεις ως προς τις χρηµατοδοτικές πηγές που αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα της περιόδου 2014-2020 (εθνικά και ευρωπαϊκά), ενώ παράλληλα – µέσα από το έργο - αναµένεται 
να παρασχεθεί η αναγκαία επιστηµονική και εκπαιδευτική υποστήριξη στα στελέχη και τις υπηρεσίες των 
εµπλεκοµένων φορέων, προκειµένου να ωριµάσει και συνταχθεί (µε βάση τις κείµενες προδιαγραφές) ΟΧΕ 
λειτουργικής περιοχής που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω των νέων εργαλείων χωρικής 
ανάπτυξης που προβλέπονται στα άρθρα 32-36 του Κανονισµού 1303/13 της ΕΕ.   
 
 
Επιπρόσθετα, η συµβολή της επιστηµονικής οµάδας, συνίσταται µεταξύ άλλων:   

• Στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ για την περιοχή του ∆ήµου Λευκάδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργιες 
τόσο µε τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και µε τις παράλληλες 
πολιτικές και προγράµµατα, εθνικά και ευρωπαϊκά, 

• Στον εντοπισµό των υλοποιούµενων και των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων στις περιοχές αυτές και 
στην εκτίµηση της σκοπιµότητας και δυνατότητας ένταξης τους προγραµµατισµό της περιόδου 2014-
2020 

• Στο να προτείνει παρεµβάσεις - δράσεις σε συνέργεια µε όλα τα διαρθρωτικά ταµεία (Ε.Κ.Τ., 
ΕΓΤΑΑ, ΤΣ, ΕΤΠΑ, ΕΤΘΑ κ.λ.π.) 
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• Στην αποτίµηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιµότητας τους για τη 
συγκεκριµένη περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. 
TerritorialAgenda) 

• Στην πρόταση κατάλληλης επικέντρωσης της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή και στις 
επιµέρους χωρικές ενότητες της 

• Στον εντοπισµό και την οργάνωση (προγραµµατικά/ σχεδιαστικά) σκόπιµων και εφικτών 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων που δεν έχουν µέχρι στιγµής προταθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις 
τεχνικές, χρηµατοδοτικές και οργανωτικές - διαχειριστικές προϋποθέσεις 

 
2. Το προγραµµατικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 
 
Όπως είναι πλέον γνωστό, από το ∆εκέµβριο του 2014 η χώρα διαθέτει εγκεκριµένα επιχειρησιακά προγράµµατα 
που συγκροτούν το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020. Την τρέχουσα περίοδο, τα Υπουργεία και οι 
Περιφέρειες βρίσκονται σε διαδικασία εξειδίκευσης των εγκεκριµένων προγραµµάτων και µε τον τρόπο αυτό 
παίρνονται αποφάσεις κατανοµής πόρων σε συγκεκριµένες επενδυτικές προτεραιότητες και σε συγκεκριµένες 
περιοχές παρέµβασης.  
 
Η ΕΕ για τη νέα πολιτική συνοχής θα διαθέσει µέσω των διαρθρωτικών ταµείων περί τα 376 δις ευρώ τα έτη 
2014 – 2020. Σε επίπεδο χώρας,  η κατανοµή των πόρων για τη νέα περίοδο αναµένεται να είναι σηµαντικά 
µικρότερη σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. 
 
Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της δραστικής µείωσης των εθνικών πόρων για τη χρηµατοδότηση των 
λειτουργικών, κοινωνικών και επενδυτικών αναγκών των δήµων, οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 φαίνεται 
πως στο ορατό µέλλον θα είναι η βασική πηγή χρηµατοδότησης των κοινωνικών προγραµµάτων και των 
επενδυτικών σχεδίων των δήµων.  
 
Συγχρόνως, στην παρούσα φάση όλοι οι δήµοι της χώρας, µεταξύ αυτών και ο ∆ήµος Λευκάδας αντιµετωπίζουν 
µια σειρά από προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες όπως:  

• Η  νέα δηµοτική 5ετής δηµαρχιακή περίοδος, η έναρξη της νέας γενιάς επιχειρησιακών προγραµµάτων 
των ΟΤΑ (2015-2019), η οποία συµπίπτει µε την έναρξη της εφαρµογής των νέων Ε.Π. της πολιτικής 
συνοχής 2014-2020. Το ζητούµενο είναι τα νέα Ε.Π. των δήµων να εναρµονιστούν µε τα Ε.Π. του νέου 
ΕΣΠΑ. Λόγω των εξελίξεων, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγραµµατισµού των ∆ήµων (2015-2019), αλλά και λόγω έλλειψης προσωπικού και οργάνωσης – 
στελέχωσης των υπηρεσιών σε ορισµένους δήµους.  

• Οι αυξηµένες απαιτήσεις από τους ∆ήµους για άσκηση πολιτικών «κρίσης» (π.χ. στήριξη απασχόλησης, 
κοινωνική µέριµνα, πρόνοια, στήριξη ευάλωτων ατόµων και κοινωνικών οµάδων, δηµιουργία φιλικού 
περιβάλλοντος για πολίτες και επιχειρήσεις κ.α.). Με δεδοµένο ότι οι δήµοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι 
των επενδυτικών προτεραιοτήτων του θεµατικού στόχου 9, καλούνται να εκπονήσουν τις κατάλληλες 
τοπικές κοινωνικές πολιτικές και δράσεις, ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσουν αποτελεσµατικά τους 
σχετικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ).  

• Η προσαρµογή των δοµών και πολιτικών των δήµων στις νέες αρχές, τους κανόνες, τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και κατευθύνσεις της νέας πολιτικής συνοχής και η εκπόνηση τοπικής στρατηγικής για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη, ώστε να αξιοποιηθούν τα νέα χωρικά εργαλεία (π.χ. τοπική ανάπτυξη µε 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις και βιώσιµη αστική ανάπτυξη). 
Σηµειώνεται, ότι λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας, η διεκδίκηση των πόρων των ∆Τ θα είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική. Οι δήµοι καλούνται να απαντήσουν στις επιχειρησιακές προκλήσεις και να απαντήσουν 
µε σαφήνεια για το ποιος προγραµµατίζει, πως προγραµµατίζει, πως εµπλέκει άλλους στο σχεδιασµό, 
πως συνεργάζεται µε άλλες δοµές όπως Περιφέρειες , Υπουργεία, ∆Α και ΕΦ∆, κ.α.).  

• Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την εξυγίανση των ΟΤΑ, από τις νέες διαθρωτικές αλλαγές, από 
τις νέες µεταρρυθµίσεις όπως η συνολική διοικητική µεταρρύθµιση, η προώθηση των µεταρρυθµίσεων 
των ΟΤΑ µέσω της εφαρµογής του Οδικού Χάρτη και της Β΄ φάσης του προγράµµατος «Καλλικράτης», 
κ.α.  

• Η πρόκληση της βελτίωσης της «αγωγιµότητας» των πόρων: το ανταγωνιστικό πλαίσιο δηµιουργεί και 
συνθήκες ανταγωνισµού στη διεκδίκηση πόρων (ωρίµανση διαδικασιών/ δοµών/ προσωπικού). 
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Ενόψει του νέου ΕΣΠΑ και µε αφορµή τις παραπάνω ευκαιρίες και προκλήσεις, ο ∆ήµος Λευκάδας καλείται να 
βελτιώσει τις δοµές διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και να προβεί: 

• Στη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. 
• Στη βελτίωση των διαδικασιών διαβούλευσης και δηµοσιότητας. 
• Στην προτυποποίηση διαδικασιών και δηµιουργία κανονισµού και διαγράµµατος ροής των 

επιβαλλόµενων  ενεργειών, ανάλογα µε τη φύση του έργου. 
• Στην κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των σχετικών δοµών. 
• Στη βελτίωση της διαδηµοτικής συνεργασίας και για την από κοινού αξιοποίηση των προγραµµάτων, 

ειδικά των χωρικών.  
• Να ενηµερωθούν και να καταρτιστούν τα στελέχη τους για τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ και για τις νέες 

διαδικασίες. Μέχρι στιγµής, φαίνεται να υπάρχει περιορισµένη εµπλοκή των δήµων στο σχεδιασµό των 
Ε.Π., αλλά και περιορισµένη ενηµέρωση.  

 
 
3. Τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία Χωρικής Ανάπτυξης για τους ΟΤΑ 
 
∆ίδοντας έµφαση στην αξιοποίηση του χρηµατοδοτικού εργαλείου CLLD και ΙΤΙ, oι τοπικές στρατηγικές που θα 
επιλεγούν προς χρηµατοδότηση θα πρέπει να καλύπτουν ή να αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες εδαφικών 
τύπων, όπου ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: 

• Περιοχές που αντιµετωπίζουν αναπτυξιακή υστέρηση  
• Πόλοι ανάπτυξης και λειτουργικές τους περιοχές   
• Πόλεις και αστικές συγκεντρώσεις που απαιτούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής 

αναζωογόνησης.  
• Αγροτικές περιοχές  
• Περιοχές αλιείας και παράκτιος χώρος  

 
Εποµένως ο ∆ήµος οφείλει – αρχικά - να διερευνήσει και κατόπιν να προετοιµάσει τις υπηρεσίες και το Σχέδιο 
εκείνο προκειµένου να υποβάλει ολοκληρωµένη πρόταση χρηµατοδότησης. Η επιλογή του ∆ήµου Λευκάδας θα 
αφορά στα χωρικά εργαλεία της νέας περιόδου όπως συνοπτικά αποτυπώνονται παρακάτω: 
Α. Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (άρ. 36 του Κανονισµού 1303/2013): Με το άρθρο 36 της 
Κανονισµού των Κοινών ∆ιατάξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει τις Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις 
(ΟΧΕ) ως νέο όργανο για τη χρηµατοδότηση είτε µιας στρατηγικής αστικής ανάπτυξης είτε άλλης εδαφικής 
στρατηγικής είτε ενός σύµφωνου. Παρέχει στις πόλεις και σε άλλες χωρικές οντότητες την ευκαιρία να 
εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε τη λήψη χρηµατοδότησης από περισσότερους από έναν άξονα 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών προγραµµάτων. Η περιοχή αναφοράς µε την κατάλληλη 
χωρική κλίµακα θα µπορούσε να είναι πόλεις, περιοχές µιας πόλης, µητροπολιτικές περιοχές, αγροτικές περιοχές 
ή «λειτουργικές» περιοχές. Η διαχείριση και η εφαρµογή µπορεί να µεταβιβαστεί σε ενδιάµεσους φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή µη κυβερνητικές 
οργανώσεις. 
Β. Τοπική Ανάπτυξη µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 32, παρ.1 του Κανονισµού): Η 
«τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» (CommunityLedLocalDevelopment – CLLD), που 
στηρίζεται στη θετική εµπειρία από το LEADER για την αγροτική ανάπτυξη, αποσκοπεί στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης αναθέτοντας τη λήψη 
αποφάσεων και την εφαρµογή σε τοπική εταιρική σχέση αποτελούµενη από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 του νέου Κανονισµού των κοινών διατάξεων 
των ταµείων της περιόδου 2014 – 2020, προβλέπεται και περιγράφεται στις βασικές του αρχές, το χρηµατοδοτικό 
εργαλείο CLLD, το οποίο: 

• Επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες υπο-περιφερειακές ζώνες 
• προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες και υλοποιούνται από την τοπική κοινότητα µέσα από 

σχήµατα δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα  
• υλοποιούνται µέσω ολοκληρωµένων και πολύ-τοµεακών αξόνων πολιτικής  
• λαµβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και προοπτικές 
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Μέσω των Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ), προβλέπεται η 
χρηµατοδότηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών και η κάλυψη δαπανών προετοιµασίας των Τοπικών 
Αναπτυξιακών Στρατηγικών και ενδεικτικά ορίζεται ότι θα καλύπτουν τις εξής κατηγορίες δαπανών:  

• ∆ράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης των τοπικών δρώντων που συµµετέχουν στην Οµάδα Τοπικής 
∆ράσης 

• Έρευνες και µελέτες  
• ∆απάνες που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, 

συµπεριλαµβανοµένων δαπανών για συµβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και δαπάνες για τη δηµόσια 
διαβούλευση και ενεργό συµµετοχή των τοπικών δρώντων  

• ∆ιοικητικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) 
 
 
4. Η µεθοδολογία εκπόνησης του ερευνητικού έργου 
 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1303/2013 και όπως αυτός εξειδικεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν 
από τις ελληνικές αρχές, οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία 
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής µέσω συνδυασµένων επενδύσεων µε αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες 
Προτεραιότητας και µε συνδυασµό µίας ή περισσοτέρων συµπληρωµατικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από 
διαφορετικούς θεµατικούς στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Όπου κρίνεται 
απαραίτητο, δράσεις χρηµατοδοτούµενες από συγκεκριµένα µέτρα των Ταµείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, µπορούν να 
συµπληρώσουν τις Ο.Χ.Ε.  Το Θεσµικό πλαίσιο για τις Ο.Χ.Ε. περιλαµβάνει:  

� τον Γενικό Κανονισµό περί καθορισµού κοινών διατάξεων για τα Ε∆ΕΤ 1303/2013 (Άρθρα 15 (2) (α) (i) 
περί του περιεχοµένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά στις ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις, 36 
για τη νοµική βάση της χρήσης των Ο.Χ.Ε., 96 (3) (β, γ) για το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων σε ό,τι αφορά στις Ο.Χ.Ε., 123 (6) (7) περί του ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα, Παράρτηµα 
Ι (3.3) ενθάρρυνση ολοκληρωµένων προσεγγίσεων και Παράρτηµα Ι (6) ρυθµίσεις για να 
αντιµετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις.  

� το Νόµο 4314/2014, για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρµογής άρθρο 13.  
� τους Οδηγούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Guidance for Member States, Programme Authorities and 

Cities, “Article 7 on Integrated Sustainable Urban Development of the Regulation 1301/2013 on the 
ERDF και ITI Scenarios (Μελέτη που ανέθεσε η DG Regional and Urban Policy σε εξωτερικούς 
συνεργάτες και αναφέρεται σε πιθανές περιπτώσεις Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων.  

 
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) αφορούν τις παρακάτω 
γενικές κατηγορίες περιοχών:  

� Υπο-περιφερειακές / αστικές µε ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.,  
� ∆ια-περιφερειακές µε οµοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά και προβλήµατα που 

απαντώνται στις µειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού χώρου. Επιπλέον, Ο.Χ.Ε. θα 
µπορούσαν να εφαρµοστούν στα όρια διασυνοριακών περιοχών,  

� σε Περιοχές τοµεακών παρεµβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωµένη χωρική 
στρατηγική/ σχέδιο,  

� σε Περιοχές που ορίζονται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης,  

� σε Περιοχές µε χρηµατοδότηση από Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 
 
Όπως αναφέρεται στο εγκεκριµένο ΕΣΠΑ 2014-2020, «οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν 

εργαλείο ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριµένων 

χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

µε συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε βάση ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο. Ο ολοκληρωµένος 

χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε τη 

συµπληρωµατικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόµενων δράσεων, καθώς και µε την αντιπροσωπευτικότητα του 
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συστήµατος διακυβέρνησης. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαµβάνονται η βελτίωση 

της οικονοµικής κατάστασης και απασχόλησης, η µε κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθηµερινής ζωής των 

πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε βάση την αειφόρο προσέγγιση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας».  
 
Φορείς που µπορούν να αναλάβουν τον σχεδιασµό ή την υλοποίηση στρατηγικής Ο.Χ.Ε. είναι υπο-περιφερειακές 
αρχές (∆ήµοι, συµπράξεις ∆ήµων, περιφερειακές διοικητικές δοµές κ.α.), µε θεσµικά κατοχυρωµένη διοικητική 
αρµοδιότητα, εταιρικά σχήµατα (σχήµατα συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών/ δηµόσιων ή /και 
ιδιωτικών εταιρειών / επαγγελµατικών ενώσεων και επιµελητηρίων) που εκπροσωπούν λειτουργικές περιοχές ή 
περιοχές µε ειδικά χαρακτηριστικά µε επικεφαλής φορείς ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, κεντρικό ή περιφερειακό 
φορέας (Υπουργεία, εποπτευόµενοι φορείς, Υπηρεσίες, Φορείς της Περιφέρειας). Η πρόκληση για τη Λευκάδα 
και το σχεδιασµό της ΟΧΕ, είναι η ενσωµάτωση σε επιχειρησαικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο των κατευθύνσεων 
του χωροταξικού-πολεοδοµικού σχεδιασµού που αποτυπώνεται σε σειρά θεσµικών κειµένων, όπως το 
αναθεωρηµένο Περιφερειακό Χωροταξικό, τα Ειδικά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού κ.α.   
 
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος, η µεθοδολογία που ακολουθείται περιλαµβάνει την ωρίµανση της 
ΟΧΕ, πρώτα, εντός των δοµών του ∆ήµου Λευκάδας και των εµπλεκοµένων φορέων εντός αυτού και έπειτα την 
εµπλοκή και άλλων σηµαντικών δρώντων στην περιοχή που διαδραµατίζουν αναπτυξιακό ρόλο για την ευρύτερη 
περιοχή (πχ κοινωνία των πολιτών, τοπικούς συλλογικούς φορείς, ιδιώτες). Η προετοιµασία της ΟΧΕ 
περιλαµβάνει 2 εξίσου σηµαντικά στάδια: 

• το πρώτο στάδιο, αφορά την ανάγκη ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ και εµπλοκής στην τοπική αναπτυξιακή 
διαδικασία τόσο τις υπηρεσίες του ∆ήµου, όσο και αναπτυξιακούς φορείς  της περιοχής (π.χ. 
επιµελητήριο, εµπορικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί φορείς, ΜΚΟ).  

• Το δεύτερο στάδιο, αφορά την ανάγκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και προετοιµασίας των 
τεχνοκρατικών κειµένων που θα πλαισιώνουν και θα εξειδικεύουν την επιλεγείσα Τοπική 
Στρατηγική και θα απαντά στις δεσµεύσεις που απορρέουν από τους Κανονισµούς των διαρθρωτικών 
ταµείων, αλλά και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου και αφορούν την προετοιµασία των 
φορέων για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. 

 
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία απαιτεί τη συµµόρφωση µε τις κείµενες οδηγίες-κατευθύνσεις 
και ειδικές προτεραιότητες που τίθενται µέσω του θεσµικού και προγραµµατικού πλαισίου σχεδιασµού-
κατάρτισης-αξιολόγησης των ΟΧΕ λειτουργικών περιοχών.  
 
Η ΕΕΤΑΑ δηµοσιοποίησε σχετικό Ο∆ΗΓΟ (βλ. http://www.eetaa.gr/eu2020/01102013_dimoi_eu2020.pdf)   
προς τους ΟΤΑ της χώρας µε τίτλο «Οι ∆ήµοι στο κατώφλι της νέας προγραµµατικής περιόδου», στην κατάρτιση 
του οποίου έλαβαν µέρος στελέχη της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και αναφέρεται στα 
βήµατα ενεργοποίησης και ωρίµανσης των ΟΤΑ ενόψει της περιόδου 2014-2020, αλλά και τη συνολική 
προετοιµασία ολοκληρωµένων τοπικών στρατηγικών προκειµένου να τύχουν χρηµατοδότησης µέσω των 
προαναφερόµενων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Την τρέχουσα περίοδο, το Εργαστήριο ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Πολιτικών και Προγραµµάτων Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης, συµµετέχει στην εκπόνηση οδηγού εξειδίκευσης χρηµατοδότησης για τους ΟΤΑ µέσα από το 
νέο ΕΣΠΑ και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ.  
 
 
5. Εξειδίκευση επιστηµονικού έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα 
 
 
Η επιστηµονική οµάδα ακολουθώντας την παραπάνω λογική, αναλαµβάνει την υποστήριξη του φορέα στην 
υλοποίηση της ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ και ωρίµανσης της ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ και έπειτα τη σύνταξη 
των αναγκαίων ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προκειµένου να υποβληθούν στην Περιφέρεια ή όποιον φορέα 
αναλάβει την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων για την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων 
χωρικής ανάπτυξης. Η παρεχόµενη υποστήριξη περιλαµβάνει τρεις φάσεις, όπως σχηµατικά απεικονίζονται 
παρακάτω:  
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Τα βήµατα που σχηµατικά απεικονίζονται παραπάνω, αποτελούν και τις ΤΡΕΙΣ (3) διακριτές φάσεις του 
ανατιθέµενου έργου. Η διάρθρωση των φάσεων εκπόνησης του έργου και η υποβολή των αντίστοιχων 
παραδοτέων, βασίζεται στην ολοκληρωµένη προσέγγιση του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασµού, λαµβάνοντας 
υπόψη το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον σχεδιασµού, ενώ ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στον 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα της παρεχόµενης υπηρεσίας προς τα στελέχη του ∆ήµου και τις αρµόδιες υπηρεσίες 
προγραµµατισµού. 
 
Το ανατιθέµενο έργο θα υλοποιηθεί στις εξής φάσεις µε τα αντίστοιχα παραδοτέα: 
 

ΦΑΣΗ Α΄ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΚΑΙ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Τίτλος παραδοτέου Α.1 της Α Φάσης 

Α.1 "ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ" 
Περιεχόµενο παραδοτέου: 
Στο στάδιο αυτό αναµένεται να εκτελεστούν υπηρεσίες αποτύπωσης και τεκµηρίωσης της περιοχής παρέµβασης 
του προτεινόµενου Σχεδίου Αστικής και Κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας 
µε αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, ενώ παράλληλα δύναται θα οργανωθούν εξειδικευµένα εργαστήρια 
«workshop» µε εκπροσώπους των αναπτυξιακών εταίρων  της ευρύτερης περιοχής παρέµβασης (Intervention 
area), αλλά και των στελεχών της επιστηµονικής οµάδας µε εκπροσώπους του ∆ήµου, µε σκοπό την από κοινού 
χάραξη της στρατηγικής και οργάνωσης του διευρυµένου προγράµµατος διαβούλευσης που θα πραγµατοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια του έργου συνολικά σε όλα τα στάδια. Το περιεχόµενο του παραδοτέου θα αφορά την υποβολή 
Έκθεσης τεκµηρίωσης της αναγκαιότητας/ σκοπιµότητας και συµβατότητας του σχεδιασµού στοχευµένων 
πολιτικών που θα αξιοποιούν πρωτοβουλίες της Ε.Ε και πόρους του νέου ΕΣΠΑ σε συγκεκριµένη γεωγραφική 
ενότητα της Λευκάδας ως ενιαία λειτουργική περιοχή (functionalarea). Για το σκοπό αυτό, η διεπιστηµονική 
οµάδα, αναµένεται να προχωρήσει σε πρωτογενείς στατιστικές αναλύσεις (δηµογραφικές, οικονοµικές κλπ), 
επιτόπιες επισκέψεις της οµάδας έργου, ενώ παράλληλα αναλαµβάνει τη θεµατική χαρτογραφική τεκµηρίωση 
(µε παραγωγή χαρτών µε χρήση GIS). Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της φάσης αυτής η επιστηµονική οµάδα θα 
συµµετάσχει στην σύνοψη των πορισµάτων των προπαρασκευαστικών ενεργειών του εταιρικού σχήµατος, µέσα 
από καινοτόµες διαδικασίες ηµιδοµηµένου δηµοκρατικού συµµετοχικού διαλόγου. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΦΑΣΗ Β΄ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΕ & ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ/ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Τίτλος παραδοτέου Β.1 της Β Φάσης  

Β.1 "ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" 
 
Περιεχόµενα παραδοτέου Β.1:  
Περιλαµβάνει τα κάτωθι αυτοτελή τµήµατα – ενότητες, βάσει και των κειµένων προδιαγραφών (εγκύκλιοι 
ΥΠΟΙΑΝ, Κανονισµοί ΕΕ, ενδεδειγµένη επιστηµονική µεθοδολογία): 
 «ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Παρουσίαση της περιοχής παρέµβασης»  που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιεχόµενα:  

� ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
� ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ  
� ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

 «ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Στόχοι της στρατηγικής», που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιεχόµενα: 

� 2.1 ΟΡΑΜΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ  
� 2.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
� 2.3 ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 
Τίτλος παραδοτέου Β.2 της Β Φάσης 

Β.2 "ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΣΧΕΣΗΣ" 
 
Περιεχόµενα παραδοτέου Β.2 : 
Περιλαµβάνει την υλοποίηση της αναγκαίας επιστηµονικής υποστήριξης οργάνωσης και διενέργειας 
διαβούλευσης και εµπλοκής τοπικών δρώντων στην ωρίµανση της τοπικής εταιρικής σχέσης. Για το σκοπό αυτό 
η οµάδα εργασίας θα αναλάβει την προετοιµασία και συντονισµό στοχευόµενων συσκέψεων (focus-groups) µε 
βάσει επιλεγµένες θεµατικές ενότητες (π.χ. Επιχειρηµατικότητα, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισµός, Κοινωνικές 
πολιτικές, Υποδοµές κ.α.). Για τις συναντήσεις αυτές θα καταρτισθούν έντυπα διαβούλευσης, ενώ η οµάδα θα 
εκπροσωπηθεί από εµπειρογνώµονα κατά περίπτωση. Ακολούθως θα οργανωθεί δράση διαβούλευσης µε 
συµπλήρωση ερωτηµατολογίων – εντύπων επενδυτικού ενδιαφέροντος σε µεµονωµένους ή στοχευµένους 
φορείς ή φυσικά πρόσωπα. Το παραδοτέο θα συνοψίσει τόσο τις διαδικασίες και τις µεθόδους διαβούλευσης που 
ακολουθήθηκαν (έρευνες, δηµόσιες εκδηλώσεις κ.α.) και θα έχει την κάτωθι δοµή: 

«ΕΝΟΤΗΤΑ.  ∆ιαδικασίες διαβούλευσης», που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιεχόµενα:   
� 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΣΥΜΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ, ΠΧ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΤΖΕΝΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΌ).  

� 2 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
� 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΣΕ ΑΡΙΘΜΌ) ΠΟΥ ΈΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΈΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Η΄ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΩΣ  5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΦΑΣΗ Γ’ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΟΧΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 

Βασικά στοιχεία της φάσης θα αποτελέσουν ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τα κάτωθι:  
1) οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση των περιοχών παρέµβασης µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

θα έχουν προκύψει απο την Α φάση του έργου και ανάλογα του χρηµατοδοτικού χωρικού εργαλείου 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 που εξυπηρετεί (ITI, CLLD, βιώσιµες αστικές παρεµβάσεις),  

2) συσχέτιση στόχων τοπικής στρατηγικής µε θεµατικούς στόχους ΕΥΡΩΠΗ 2020 και επενδυτικές 
προτεραιότητες των ∆Τ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΤΑ) και σύνδεση τοπικής στρατηγικής µε ευρύτερο 
αναπτυξιακό σχεδιασµό σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας,  

3) ανάλυση προϋποθέσεων ή αναγκαίων ενεργειών για την ενεργοποίηση της προτεινόµενης στρατηγικής 
(θα καταγραφούν τα επόµενα βήµατα που προγραµµατίζει ο ∆ήµος στο πλαίσιο της προετοιµασίας 
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του, αλλά και των αναγκαίων "τοπικών αιρεσιµοτήτων - conditionalities") 
4) επιµόρφωση-ενηµέρωση στελεχών σε ζητήµατα σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ 2020 
5) Σύνδεση προτεινόµενων έργων και παρεµβάσεων µε πηγές χρηµατοδότησης 

 
Στο πλαίσιο της Γ Φάσης, θα επιδιωχθεί η προετοιµασία µιας Ολοκληρωµένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής για 
επιλεγµένες λειτουργικές περιοχές του ∆ήµου Λευκάδας, ενώ παράλληλα θα εξετασθεί η δυνατότητα 
συντονισµού και συνέργειας του αναπτυξιακού σχεδιασµού µε ∆ήµους που πληρούν αντίστοιχα κριτήρια 
(ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΛΠ).  
 
Τίτλος παραδοτέου Γ.1 της Γ Φάσης 

Γ.1 "ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΧΕ ΚΑΙ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020" 
 
Περιεχόµενα παραδοτέου Γ.1: 
Περιλαµβάνει τα κάτωθι αυτοτελή τµήµατα – ΕΝΟΤΗΤΕΣ, βάσει και των προδιαγραφών της σχετικής 
εγκυκλίου και του ισχύοντος ευρωπαϊκού και εθνικού θεσµικού πλαισίου: 
 «ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Σχέδιο ∆ράσης» , που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιεχόµενα:  

� 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
� 3.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
� 3.3 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ  

 «ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Σχέδιο χρηµατοδότησης», που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιεχόµενα:  

� 4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
� 4.2 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

 «ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Υλοποίηση και παρακολούθηση», που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιεχόµενα:  

� 5.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
� 5.2 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 «ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Ανάλυση κινδύνου», που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιεχόµενα:  

� 6.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
� 6.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
� 6.3 ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

«ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σύστηµα διακυβέρνησης», που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιεχόµενα:  

� 7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
� 7.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ  

 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (και 
οπωσδήποτε έπειτα απο την υποβολή των παραδοτέων Α.1, Β.1 και Β.2 των φάσεων Α και Β) 

 
 
 
Στο πλαίσιο του έργου, συστήνεται διεπιστηµονική οµάδα εργασίας µε την κάτωθι σύνθεση: 

1. ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Σχολής Οικονοµικών Επιχειρηµατικών και ∆ιεθνών Σπουδών – 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου 

2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣΟΣ, ΚαθηγητήςΣχολής Οικονοµικών Επιχειρηµατικών και ∆ιεθνών 
Σπουδών, Πρύτανης Πανεπιστηµίου,  

3. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚαθηγητήςΣχολής Οικονοµικών Επιχειρηµατικών και ∆ιεθνών 
Σπουδών, ∆ιευθυντής µεταπτυχιακού προγράµµατος MBA Τουρισµού ΠΑΠΕΙ 

4. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πειραιώς  

5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, Οικονοµολόγος, ΜΒΑ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Με αντικείµενο την επιστηµονική «Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε 

χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020» 
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6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΙΝΑΣ, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, MSc 

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc 

9. ΚΟΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικονοµολόγος, ΜΒΑ 
 
Αναλυτική παρουσίαση του προφίλ των µελών της συσταθείσας επιστηµονικής οµάδας, δύναται να γίνει 
στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της ΚΕΠ του άρθρου 6 της προγραµµατικής σύµβασης. 


