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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ   46/2021

Αριθμός Απόφασης:   1660

35o    Θέμα    Ημερήσιας Διάταξης

Α) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης των άρθρων 12 του ν.4412/2016 και 100 του 

ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του ΟΤΑ β' βαθμού "Περιφέρεια Πελοποννήσου" και του 

"Μοριάς Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ" για την πράξη "Υλοποίηση καμπάνιας προβολής 

και προώθησης του τουριστικού προορισμού “Πελοπόννησος” για τη χρονική περίοδο 

Ιανουάριος 2022 – Απρίλιος 2022.

Β)Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης

Γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.(απ:385563)

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα    στις    26/11  /2021  ημέρα Παρασκευή      και ώρα 10:30 π.μ,  συνήλθε 

σε συνεδρίαση μέσω  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

ύστερα από την αρ.πρωτ :  οικ. 385631/22-11-2021 πρόσκληση και σύμφωνα:

1)  τις διατάξεις  των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2) τις διατάξεις    της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.  

3)  την  αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου (πρακτικό  16/8-9-2019)  σχετικά  με  την  εκλογή  μελών  της  Οικονομικής

Επιτροπής.

4) την α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. Δ.Δ./

23-09-2019) με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής .

5) την α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-Λ87) με

την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .
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6) .την  α.π. 238237/58064/6-10-2020  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ 6ΠΣΕ7Λ1-0ΘΙ) με

την οποία τροποποιήθηκε η με α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη

7) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α /́11-3-2020) “ΚατεπειMγοντα μεMτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

8) την με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο  του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των 
εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

9)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με

την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

10) την  με αρ.  Πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020  (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-

ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

11)με το αρίθμ. 946/4-11-2021 ΦΕΚ  Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.

   Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. :

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

4. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.  ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9.ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η   κ. Kάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος της

Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως  γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

............................................................................................................................

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών της  Οικονομικής Επιτροπής την α.π.  

385563/2021 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η οποία 

έχει ως εξής :
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ΘΕΜΑ:  Εισήγηση σχετικά με την έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων
12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’
βαθμού   «Περιφέρεια  Πελοποννήσου»  και  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Ο.Τ.Α.
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη:  “ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 

                ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022”. 

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ

87/Α/07.06.2010), όπως  τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018

(ΦΕΚ 113/Α/19.07.2018).

• Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ.249700/2016 (ΦΕΚ 4345/Β/2016)

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής

Ελλάδας  και  Ιονίου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  αριθμ.  502/2016  Απόφαση  του

Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής

Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, την έγκριση της αριθμ. 248/2020 Απόφασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου,  όπως τροποποιήθηκε

μερικώς με την αριθμ.28/2021 όμοια Απόφασή του, που αφορά την τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας (ΦΕΚ 1619/Β/21.04.2021) καθώς
και  την  έγκριση  της  αριθμ.  90/2021  απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου

Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  που  αφορά  στην  τροποποίηση  του  Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3833/Β/17.08.2021). 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκαν από  τις  διατάξεις  του  Ν.

4782/2021  (ΦΕΚ  36/Α/09.03.2021)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και

αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

• Τις  διατάξεις  του  Του  Ν.4674/2020  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις.»(ΦΕΚ  53/Α/11-03-2020),  όπως  ισχύουν,  και

ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.

• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

(ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), όπως ισχύουν.

• Το Ν.Δ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ».

• Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  113/2010  (ΦΕΚ  Α/194/2010)  «Ανάληψη

Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  Ν.  2362/95  (ΦΕΚ  247  Α)  «Περί  δημοσίου

λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το               Ν. 3871/2010 [ΦΕΚ 141Α]

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

• Την  αριθμ.  35130/739/11-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών

(Φ.Ε.Κ.  1291/Β`/11.08.2010)  περί  «Αύξησης  των  χρηματικών  ποσών  του

άρθρου 83, παρ.1 του                       Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που

αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».

• Τις  διατάξεις  του  Ν.  4735/2020  (ΦΕΚ  197/Α/12.10.2020)

«Τροποποίηση  του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο  επιλογής
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διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την

αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

• Τις  διατάξεις  του  Ν.  4690/2020  «Κύρωση:  α)  της  από  13.4.2020  Π.Ν.Π.

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας

του κορωνοϊουM  COVID-19 και αM λλες κατεπειMγουσες διαταM ξεις» (A  ́84) και β)

της  από  1.5.2020  Π.Ν.Π.  «Περαιτέρω  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την

επαM νοδο στην κοινωνικηM  και οικονομικηM  κανονικοM τητα» (Α  ́90) και αM λλες

διατάξεις»  και  ειδικότερα  τις  διατάξεις  του  άρθρου  21  των  Λοιπών

Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α’/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• Του  διατάξεις  του  Ν.  4795/2021  Σύστημα  Εσωτερικού  Ελέγχου  του

Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες

διατάξεις  για  τη  δημόσια  διοίκηση  και  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  (ΦΕΚ

62/Α/17.04.2021).

• Τους πόρους για την υλοποίηση του παρόντος (1.800.000,00 ϵ) που προβλέπεται να

αντληθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Διαρκές Έργο

υπό τον  τίτλο  «Δράσεις  Τουριστικής Προβολής  και  Προβολής-Προώθησης

Αγροτικών  Προϊόντων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»  (Κωδικός  Έργου

2017ΕΠ52600012).

• Το  αριθμ.  οικ.315118/76506/23.12.2020  (ΑΔΑΜ:  21REQ008051693)  Πρωτογενές

αίτημα  σχετικά  με  την  εισήγηση  για  έγκριση  του “Προγράμματος  Τουριστικής

Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 – My Peloponnese”.

• Την με αριθμ. 1851/30.12.2020 (ΑΔΑΜ: 21REQ008217074 / ΑΔΑ: Ω2487Λ1-

031)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα  “Έγκριση  του

Προγράμματος  Τουριστικής  Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 –

My Peloponnese”.

• Το  αριθμ.  797/01.02.2021  έγγραφο  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  &

Συντονισμού της Τουριστικής Προβολής/ της Δ/νσης Τουριστικής Προβολής

της  Γενικής  Δ/νσης  Διοίκησης,  Οργάνωσης  &  Προβολής  του  Ελληνικού

Οργανισμού Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, σχετικά με την παροχής

σύμφωνης  γνώμης  για  το  τουριστικό  πρόγραμμα  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου, για το έτος 2021.

• Την αριθμ. 69/2021/01.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΜΖ46ΜΓΨ7-5Ψ9) Απόφαση

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης περί έγκρισης

του  προγράμματος  επικοινωνιακής  προβολής  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου, για το έτος 2021.

• Το  συνημμένο σχέδιο  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου  και  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Ο.Τ.Α.  «ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε.  –

Α.Ο.Τ.Α.»  για  την  πράξη:  “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022”.

• Το  γεγονοM ς  οM τι  η  ΑνωM νυμη  ΕταιρειMα  ΟΤΑ  με  την  επωνυμιMα  «ΜΟΡΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικοM  τιMτλο “ΜΟΡΙΑΣ A.E. – Α.Ο.Τ.Α.» είναι

ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου

συμφέροντος,  συμπράττει  από  κοινού  με  τους  ΟΤΑ  στην  υλοποίηση  της

αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με
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τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική,

συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την
υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των

περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών

κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Εισηγούμαστε:

1. Την  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για

την πράξη: “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2022  –

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022”.

2. Τον  ορισμό  δύο εκπροσώπων  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου με  τους  αναπληρωτές

τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

3. Την  εξουσιοδότηση  του  Περιφερειάρχη,  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής

σύμβασης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση

της. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.)

των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4674/2020

και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

μεταξύ των:

Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Αναπτυξιακού Οργανισμού

«ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

για την πράξη

"ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022"

Νοέμβριος 2021

Στην Τρίπολη, την …………………..: 

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου,

Τ.Κ.  22131, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη                        κ.

Παναγιώτη Νίκα

2. Η  ΑνωM νυμη  ΕταιρειMα  ΟΤΑ  με  την  επωνυμιMα  «ΜΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικοM  τιMτλο

“ΜΟΡΙΑΣ A.E. – Α.Ο.Τ.Α.», η οποιMα εδρευM ει στην ΤριMπολη, ΝαυπλιMου αριθ. 27, ΤριMπολη

22132  με  Α.Φ.Μ:  801687456,  Δ.O.Υ.  ΤριποM λεως  και  εκπροσωπειMται  νοM μιμα  αποM  τον

ΠροM εδρο του ΔιοικητικουM  ΣυμβουλιMου  της,  κ.  ΝιMκα  ΠαναγιωM τη,  και  τον  ΔιευθυM νοντα

ΣυM μβουλοM  της, κ. ΦοιMφα ΝικοM λαο.

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
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α)  Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.

β) Του Ν. 4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-

2016), όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.

γ)  Του  Ν.  4555/2018  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και

αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.,  Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  (ΦΕΚ  Α’

133/19.07.2018), όπως ισχύουν.

δ)  Του  Ν.  4674/2020  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση  ζητημάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.

ε) Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες

διαταM ξεις» (A  ́84) και β) της αποM  1.5.2020 Π.Ν.Π. «ΠεραιτεMρω μεMτρα για την αντιμετωM πιση

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο

στην κοινωνικηM  και οικονομικηM  κανονικοM τητα» (Α  ́90) και αM λλες διαταM ξεις» και ειδικοM τερα

τις  διατάξεις  του  άρθρου  21  των  Λοιπών  Διατάξεων  (ΦΕΚ  104/Α’/30-5-2020),  όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Του Ν. 4735/2020 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής

διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας

Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του

Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη

λειτουργία  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  άλλες  διατάξεις  (ΦΕΚ

197/Α/12.10.2021).

ζ)  Του  Ν.  4795/2021  Σύστημα  Εσωτερικού  Ελέγχου  του  Δημόσιου  Τομέα,  Σύμβουλος

Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την

τοπική αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 62/Α/17.04.2021).

2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,

όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  με  την  αριθμ.249700/2016 (ΦΕΚ  4345/Β/2016)

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής

Ελλάδας  και  Ιονίου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  αριθμ.  502/2016  Απόφαση  του

Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής

Υπηρεσίας  Περιφέρειας Πελοποννήσου, την έγκριση της αριθμ. 248/2020 Απόφασης

του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  όπως  τροποποιήθηκε

μερικώς με την αριθμ.28/2021 όμοια Απόφασή του, που αφορά την τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας (ΦΕΚ 1619/Β/21.04.2021) καθώς
και  την  έγκριση  της  αριθμ.  90/2021  απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου

Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  που  αφορά  στην  τροποποίηση  του  Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3833/Β/17.08.2021).

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. –

Α.Ο.Τ.Α.».

4. Το  αριθμ.  797/01.02.2021  έγγραφο  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  &  Συντονισμού  της

Τουριστικής  Προβολής/  της  Δ/νσης  Τουριστικής  Προβολής  της  Γενικής  Δ/νσης

Διοίκησης,  Οργάνωσης  &  Προβολής  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού  του

Υπουργείου Τουρισμού, σχετικά με την παροχής σύμφωνης γνώμης για το τουριστικό

πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έτος 2021.

5. Την  αριθμ.  69/2021/01.03.2021  (ΑΔΑ:  ΩΞΜΖ46ΜΓΨ7-5Ψ9)  Απόφαση  της  Γενικής

Γραμματείας  Επικοινωνίας  και  Ενημέρωσης  περί  έγκρισης  του  προγράμματος
επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έτος 2021.

6. Το αριθμ. ……./…….. έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

7. Το αριθμ. …./……. έγγραφο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. -Α.Ο.Τ.Α.».

8. Τους πόρους για  την υλοποίηση του παρόντος  (1.800.000,00€) που προβλέπεται  να

αντληθούν από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων και  το Διαρκές Έργο υπό τον

τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Προβολής-Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κωδικός Έργου 2017ΕΠ52600012).
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9. Την  αριθμ.  …./…-…-2021  (ΑΔΑ……..)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  περί  έγκρισης  της  σύναψης  και  των  όρων  της
Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,

κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας.

10. Την αριθμ. …./…..-.…-2021 απόφαση του Δ.Σ του  Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ

Α.Ε.  –  Α.Ο.Τ.Α.»  περί  έγκρισης  της  σύναψης  και  των  όρων  της  Προγραμματικής

Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φοίφα Νικολάου

για την υπογραφή της παρούσας, 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
Άρθρο πρώτο: Περιεχόμενο σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

• Το ισχύον δίκαιο

• Τα περιεχόμενά της

• Το Προοίμιο – τον Σκοπό και το Αντικείμενο της Σύμβασης

• Τον Προϋπολογισμό της Π.Σ. και τους Πόρους αυτής

• Τις Υποχρεώσεις, τα Καθήκοντα και τα Δικαιώματα συμβαλλομένων

• Τον Φορέα Υλοποίησης των δράσεων

• Τη διάρκεια της Π.Σ. και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

• Τον τρόπο κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης

λειτουργικών εξόδων, καθώς και την διαδικασία καταβολής τους

• Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

• Την αντιμετώπιση Αντισυμβατικής Συμπεριφοράς - Συνέπειες

• Την Ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης

• Τις Τελικές Διατάξεις – Ρήτρες.

Άρθρο δεύτερο: Προοίμιο – Σκοπός- Αντικείμενο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ -  ΣΚΟΠΟΣ

Η  Διεύθυνση  Τουρισμού  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του
σχεδιασμού της για την ενίσχυση του οικείου τουριστικού προϊόντος προτίθεται να συμπράξει

με τη ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.  για την υλοποίηση καμπάνιας προβολής και προώθησης του τουριστικού

προορισμού «Πελοπόννησος» για την εκτός κύριας τουριστικής σαιζόν χρονική περίοδο  από την

1.1.2022 έως την 30.4.2022.

Η  παρούσα  καμπάνια  θα  αποτελέσει  συνέχεια  της  ήδη  διενεργηθείσας  καμπάνιας

«PELOPONNESE:  GREECE  BEYOND  THE  OBVIOUS»  και  των  στοχευμένων  προωθητικών

ενεργειών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης

άλλων τρεχουσών Συμβάσεων.

Οι στόχοι της καμπάνιας θα είναι η ενίσχυση του Brand Awareness του προορισμού (ATL) και η

προώθηση της μη κύριας αγοράς τουρισμού αυτής της περιόδου, η οποία (αγορά) έχει πληγεί

περισσότερο  από  κάθε  άλλη  αντίστοιχη,  λόγω  έκτακτης  υγειονομικής  κατάστασης,  κατά  τη

διετία 2020 – 2021.

Αντικείμενο 

Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  συνεργασία  των

συμβαλλομένων  φορέων  με  σκοπό  την  υλοποίηση  της  πράξης  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”  ΓΙΑ  ΤΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 –  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2022».  Ειδικότερα,  για  τους σκοπούς της

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.», αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα

κάτωθι Υποέργα:

Κύριο  Υποέργο    A  .   «  Σχεδίαση  και  Παρακολούθηση  Υλοποίησης  Ψηφιακής  Καμπάνιας  και

Διαχείριση οικείων λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  »

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών παρακολούθησης και υπηρεσιών Marketing για

την καμπάνια προβολής του τουριστικού προορισμού "Πελοπόννησος", με έμφαση στα ψηφιακά

μέσα προβολής και διαφήμισης, και ειδικότερα στην στόχευση και τμηματοποίηση αγορών, στο
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σχεδιασμό και στη σύνταξη πλάνου ψηφιακής προβολής (Digital Media Plan), στη σύνθεση του

concept  της  καμπάνιας  και  του  περιεχομένου  προβολής  για  την  υλοποίηση  διαφημιστικής
καμπάνιας για το χρονικό διάστημα 1.1.2022 – 30.4.2022,  καθώς και  διαχείριση των Μέσων

Κοινωνικής Δικτύωσης ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρονική περίοδο από

1.1.2022 – 30.4.2022.

Κύριο Υποέργο Β.   «Παραγωγή Οπτικοακουστικού, Φωτογραφικού και Επικοινωνιακού Υλικού»

Το παρόν Κύριο Υποέργο αφορά στην παραγωγή δημιουργικού υλικού. Ειδικότερα, στο πλαίσιο

του  παρόντος  θα  παραχθεί  οπτικοακουστικό  υλικό  προβολής,  ήτοι,  ένα  βασικό  βίντεο

μυθοπλασίας  γενικού  τουριστικού  περιεχομένου,  σε  δύο  παραλλαγές,  με  ελαφρές

τροποποιηM σεις,  διαM ρκειας  περιMπου  60΄́ εκαM στη,  το  οποιMο  θα  συνοδευM εται  αποM  πεMντε  βιMντεο

μικροM τερης  διαM ρκειας  (cut  versions)  διαM ρκειας  περιMπου  20΄́ για  χρηM ση  στα  Μ.Κ.Δ.  και  σε
ψηφιακή διαφήμιση, στην παραγωγή φωτογραφικού υλικού γενικώς, αλλά και στο πλαίσιο της

παραγωγής  του οπτικοακουστικού υλικού,  την προμήθεια φωτογραφικού  υλικού από τρίτα

μέρη (ψηφιακές πλατφόρμες απόθεσης) και, τέλος, στην παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού

(key visuals, banners κλπ.) που θα ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της

καμπάνιας που θα διαρκέσει από 1.1.2022 – 30.4.2022.

Άρθρο τρίτο: Προϋπολογισμός και πόροι προγράμματος

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης της Πράξης και της αμοιβής του Αναπτυξιακού Οργανισμού για

τα  λειτουργικά  έξοδα  του  που  ορίζονται  σε  ποσοστό  5,6%  επί  του  συνολικού  κόστους  της

δράσης,  ανέρχεται συνολικά στο ύψος των  εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων εκατό ενενήντα
τεσσάρων  ευρώ  και  ενενήντα  δυο  λεπτών  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%
(165.194,92€). Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και

θα  εκταμιεύονται  από την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου η οποία θα  συνεισφέρει  το  ποσό των

εκατό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%  (164.194,92€)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  προερχόμενο

από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  και  το  Διαρκές  Έργο  υπό  τον  τίτλο  «Δράσεις

Τουριστικής  Προβολής  και  Προβολής-Προώθησης  Αγροτικών  Προϊόντων  Περιφέρειας

Πελοποννήσου»  (Κωδικός  Έργου  2017ΕΠ52600012)  και  από  την  «ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.»,  η

οποία  θα  συνεισφέρει  το  ποσό  των  χιλίων  ευρώ  (1.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

προερχόμενο  από  τον  προϋπολογισμό  της  αποκλειστικά  και  μόνο  για  τους  σκοπούς  της

παρούσας.

Άρθρο τέταρτο: Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων

Οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  αναλαμβάνουν  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις,  καθήκοντα  και

δικαιώματα:

α) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό

προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσας

Σύμβασης.
2. Να παραλάβει τα παραδοτέα της υλοποίησης της δράσης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό

«ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε. -Α.Ο.Τ.Α.».

3. Να υποστηρίζει η Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Διεύθυνση Τουρισμού,

την  υλοποίηση  του  φυσικού  αντικειμένου  και  της  πορείας  αυτού,  προκειμένου  να

διασφαλιστεί η αρτιότητα ολοκλήρωσης της πράξης.

4. Να  ολοκληρώνει  τη  διεκπεραίωση  όλων  των  θεμάτων  (αναγκαίες  οργανωτικές  και

διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς)

που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.

5. Να  συνδράμει  τον  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  «ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε.-  Α.Ο.Τ.Α.»  όπου  και  όταν

απαιτηθεί. 

6. Να  παρακολουθεί  την  πορεία  εξέλιξης  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  του

έργου.
7. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από την

παρούσα.

8. Να  μεριμνά  για  την  ενημέρωση  του  κοινού  και  την  προβολή  της  Πράξης,  όπου  αυτό

απαιτείται.
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9. Να  ορίσει  τους  εκπροσώπους  του  με  τους  αναπληρωτές  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή

Παρακολούθησης του έβδομου άρθρου.
10. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης.

β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός   «  ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»     αναλαμβάνει:

1. Να ενεργήσει για την σύναψη σύμβασης με τον φορέα υλοποίησης της δράσης σύμφωνα με

τη μελέτη.

2. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη τυχόν εγκρίσεων όπου και όταν

απαιτηθούν.

3. Να  συγκεντρώσει,  να οργανώσει  και  να παραδώσει  στην  Αρμόδια  Υπηρεσία,  Διεύθυνση

Τουρισμού, τα απαραίτητα στοιχεία-παραδοτέα που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη.
4. Να  ορίσει  τον  εκπρόσωπό  του  με  τον  αναπληρωτή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή

Παρακολούθησης του έβδομου άρθρου.

5. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.

6. Ως Φορέας Υλοποίησης της Δράσης, να εξασφαλίσει και να διαθέσει για τον σκοπό αυτό το

αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η ομαλή υλοποίηση και

έγκαιρη ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

7. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και  των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την

πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.

Άρθρο πέμπτο: Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Όλα τα παραδοτέα του φορέα υλοποίησης καθώς και όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει

να  έχουν  ολοκληρωθεί  εγκαίρως  για  την  άρτια  και  ομαλή  λειτουργία  του  προγράμματος.  Ο
Συνολικός  Συμβατικός  χρόνος  υλοποίησης  των  εργασιών  ανέρχεται  στους  πέντε  (5)  μήνες.

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Υποέργων καθώς και ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της

Προγραμματικής  Σύμβασης  μπορούν  να  τροποποιούνται  με  απόφαση  της  Κοινής  Επιτροπής

Παρακολούθησης  ανάλογα  με  την  πορεία  του  φυσικού  αντικειμένου  της  Προγραμματικής

Σύμβασης.

Άρθρο έκτο: Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

1.  Για  την  παρακολούθηση  εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης  συστήνεται  Κοινή  Επιτροπή

Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αποτελείται από τους:

α. ……………….. εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του ……………….,

β. ……………….. εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του ……………….,

γ. ……………….. εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»  με 

αναπληρωτή του τον ……………….

Την γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός 

Οργανισμός «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.».

2.  Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  όρων  της

προγραμματικής σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση

κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον

τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων των

συμβαλλομένων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης.

3.  Η  επιτροπή  πιστοποιεί  την  πρόοδο  του  φυσικού  αντικειμένου  της  Σύμβασης  δια  των

παραδοτέων και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΜΟΡΙΑΣ

Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.».

4.  Η επιτροπή αποφασίζει  για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των

αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
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5.  Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης,

σύμφωνα με τους όρους αυτής, το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με
αιτιολογημένη και γραπτή απόφασή της.

6. Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής

διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, μεγαλύτερη του 50%

της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφασή της.

7. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας

Πελοποννήσου.  Ο  Πρόεδρος  έχει  την  ευθύνη  σύγκλησης  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής

Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.

8.  Στην  πρόσκληση  της  συνεδρίασης,  γράφονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και

ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση

αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.

9. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη

του το νόμιμο αναπληρωτή του.

10. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα συνεδριάσει

δυο φορές ανά τετράμηνο τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής,

για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του

έργου.

11.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  διατηρούν  το  δικαίωμα  αλλαγής  του  εκπροσώπου  τους  στην

Επιτροπή.  Στην  περίπτωση  αυτή  οφείλουν  έγκαιρα  να  γνωστοποιήσουν  την  αλλαγή  αυτή

εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

12. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα

γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.».

13.  Κατά τα λοιπά η Επιτροπή λειτουργεί  σύμφωνα με τον Ν.2690/99 (κώδικας διοικητικής

διαδικασίας άρθρα 13-15 για τα συλλογικά όργανα).

15 Στην  ανωτέρω  επιτροπή  παρέχεται  έγκαιρα  κάθε  δυνατή  πληροφορία  για  την
παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο έβδομο: Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

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.

Άρθρο όγδοο: Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης

Ο  Αναπτυξιακός  Οργανισμός  «ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε.-  Α.Ο.Τ.Α.»,  ως  Φορέας  Υλοποίησης  της  Πράξης,

ευθύνεται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης  έναντι  της

Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο

Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»  ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον

Κύριο του Έργου.

Άρθρο ένατο: Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά, μετά από αίτημα του Α.Ο. προς την Περιφέρεια

Πελοποννήσου και την αποστολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και παραστατικών. 

Α) Οι καταβολές της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΜΟΡΙΑΣ

Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»  θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ως κάτωθι:

α. 30% έως ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, 

β. 30% έως  δυο (2) μήνες από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης,

γ. 30% έως  τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης,
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δ. Το 10% με την ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τον απολογισμού της

πράξης,

μετά  από  σχετική  απόφαση  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  της  Προγραμματικής

Σύμβασης,  με  εξαίρεση  τις  έκτακτες  ανάγκες  που  μπορεί  να  προκύψουν,  επαρκώς

αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Β) Το ποσό που θα συνεισφέρει η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Ο.Τ.Α.» θα διατεθεί με την ολοκλήρωση της

Πράξης.

Άρθρο δέκατο: Λειτουργικά έξοδα – Διαδικασία καταβολής

Τα λειτουργικά έξοδα του Α.Ο. ορίζονται σε ποσοστό 5,600% επί του συνολικού κόστους της

δράσης,  και  θα  καταβάλλονται  αναλογικά  με  κάθε  πληρωμή  που  θα  πραγματοποιείται.

Ειδικότερα φαίνονται στην ανάλυση του κόστους που ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Άρθρο ενδέκατο: Τελικές διατάξεις – Ρήτρες

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης

συμπληρωματικών  εργασιών  δεν  αναγνωρίζεται  χωρίς  έγγραφο  που  υπογράφεται  από
εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της

Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκησης των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων

από  οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος  ή  ανοχή  καταστάσεων  αντίθετων  προς  την

προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων

μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις  τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3.  Η  παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  αυτής  της  Σύμβασης,  που  θεωρούνται  όλοι

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από

τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να

αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.

4.  Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της

Σύμβασης πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά,

είναι  δυνατόν  να  ζητηθεί  από  την  «ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε-  Α.Ο.Τ.Α.»,  να  καταβάλλει  για  κάθε  ημέρα

πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και τριάντα (30) ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις

χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία

στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού.

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής

των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως

ορίσθηκαν στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής τριάντα

(30) ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή, αποτελεί αιτία για αναστολή

εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης εξήντα (60) ημέρες μετά την

εγκριτική  απόφαση  πληρωμής  από  την  Κ.Ε.  της  Σύμβασης.  Κατά  την  περίπτωση  αυτή,
αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της «ΜΟΡΙΑΣ

Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.», για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε

δική του υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ο  «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α», είναι υποχρεωμένος να

παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο που έχει

αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8.  Ταυτόχρονα  ο  συμβαλλόμενος  που  είναι  υπεύθυνος  για  την  οικονομική  διαχείριση  και

καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να καταβάλει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό το

ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει

ήδη καταβάλλει.
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9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, η συλλογή και επεξεργασία

τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται  σύμφωνα  με  τη σχετική ισχύουσα
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης

του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει.

10.  Πριν  την  διενέργεια  πράξεων  και  ενεργειών  της  «ΜΟΡΙΑΣ  Α.Ε.-  Α.Ο.Τ.Α.»,  οι  οποίες  δεν

περιγράφονται ρητώς στην παρούσα και συντρέχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπέρ του

κυρίου  του έργου τεκμήριο  αρμοδιότητας  η  οποία  δεν έχει  μεταβιβαστεί  δια της  παρούσας,

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση αυτού.

11.  Η  διαδικασία  καταγγελίας  της  Σύμβασης  προϋποθέτει  την  έγγραφη  ειδοποίηση  του

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης

12. Το σύνολο των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο Αναπτυξιακός Οργανισμός καθώς και

το σύνολο των μελετών που θα εκπονηθούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας

Πελοποννήσου.

13. Στην παρούσα επισυνάπτονται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ τα οποία αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, ήτοι τρία (3)

η  Περιφέρεια Πελοποννήσου για  τις  Υπηρεσίες  του  και  ένα  (1)  ο  Αναπτυξιακός  Οργανισμός

«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.».

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

                                                 Για την
                «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.» 

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΦΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Προγραμματικής Σύμβασης

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΥΠΟΕΡΓΟ

(α/α)

1 

(12.2021)

2 

(1.2022)

3 

(2.2022)

4 

(3.2022)

5 

(4.2022)

A

 Συμβουλευτικές

υπηρεσίες  για  την

καμπάνια  προβολής

και  προώθησης  του

τουριστικού

προορισμού

"Πελοπόννησος" για

το  έτος  2022,  για

χρονικό  διάστημα

τεσσάρων  (4)

μηνών,  ήτοι,  από

την  1.1.2022  –

30.4.2022

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΥΠΟΕΡΓΟ 

(α/α)

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΞΙΑ (συμπ/νου

Φ.Π.Α. σε €)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%)

Α Σχεδίαση και Παρακολούθηση

Υλοποίησης  Ψηφιακής

Καμπάνιας  και  Διαχείριση

οικείων  λογαριασμών  Μέσων

Κοινωνικής Δικτύωσης

37.433,17 22,66 %

Β Παραγωγή Οπτικοακουστικού,

Φωτογραφικού  και

Επικοινωνιακού Υλικού

118.510,83 71,74 %

Συνολικό Κόστος

Υποέργων

155.944,00 94,40 %

Λειτουργικά Έξοδα

Εκτέλεσης 5,6 % επί

του

συνολικού κόστους

9.250,92 5,6 %

Συνολικό Κόστος

Προγραμματικής

Σύμβασης

165.194,92 100,00 %

Β

Διαχείριση  των

Μέσων  Κοινωνικής

Δικτύωσης

ιδιοκτησίας  της

Περιφέρειας

Πελοποννήσου  για

τη  χρονική  περίοδο

από  1.1.2022  –

30.4.2022

ΑΔΑ: Ψ3ΕΤ7Λ1-39Λ



Β

Διαχείριση  των

Μέσων  Κοινωνικής

Δικτύωσης

ιδιοκτησίας  της

Περιφέρειας

Πελοποννήσου  για

τη  χρονική  περίοδο

από  1.1.2022  –

30.4.2022

Aκολουθούν υπογραφές.....

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντων των μελών κ.Νικολάκου,κ.Ρουμελιώτη,κ.Πετρίτση,κ. Μποζίκη

1.Eγκρίνει  την   σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για

την πράξη: “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2022  –

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022”.

2.Ορίζει  μέλη    στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  α)κ.  Γανώση  Αναστάσιο

Περιφερειακό  Σύμβουλο  με  αναπληρωτή  του  ,τον  κ.  Γκιλίτση  Νικόλαο-Κωνσταντίνο
Περιφερειακό  Σύμβουλο  β)  την  κ.  Καλογεροπούλου  'Αννα  Αντιπεριφερειάρχη  με

αναπληρωτή της ,τον κ. Τσουκαλά Ανδρέα  Αντιπεριφερειάρχη.

         3. ΟΜΟΦΩΝΑ Την εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη, για την υπογραφή της προγραμ-

ματικής σύμβασης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση

της.                                                                                                                                      

                                                                                                                            

Η παρούσα     απόφαση    θ’ ανακοινωθεί  από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση

μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου   COVID  -19.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    1660  /2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

4. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.  ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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9.ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Γραμματέας

Kάτσουλα Χριστίνα 
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