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Θέμα: «Πλαίσιο Συνεργασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου με Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού»
Κύριοι Δήμαρχοι,
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχοντας μέχρι σήμερα εμπράκτως αποδείξει την προσήλωσή της
στο πνεύμα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλοντας
να εξειδικεύσει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία, με γνώμονα πάντα το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που τη
διέπει, σας ενημερώνει ότι για

έργα και μελέτες αναπτυξιακού χαρακτήρα, ειδικού βάρους και

κρίσιμων υποδομών, κύριοι των οποίων είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αλλά δεν έχουν επάρκεια πόρων ή
τεχνική επάρκεια για την υλοποίησή τους, δύνανται να απευθύνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
αιτούμενοι συνδρομή μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
Κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 100 Ν.3852/2010 όπως ισχύει, άρθρο 44 Ν.4412/2016 όπως
ισχύει) αλλά και την πάγια νομολογία που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται, οι προγραμματικές
συμβάσεις είναι συμφωνίες που έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση της υλοποίησης έργων, μελετών και
παροχής υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να παρακαμφθούν τυχόν
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, έλλειψη προσωπικού, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και άλλοι
ανασταλτικοί παράγοντες, οι οποίοι καθυστερούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.

Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή
αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα σε τεχνικό, οικονομικό και διαδικαστικό επίπεδο,
για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, τυχόν δε προβλεπόμενες περιουσιακές μετακινήσεις
μεταξύ των συμβαλλόμενων φορέων δεν έχουν τον χαρακτήρα ανταλλάγματος ή αμοιβής για
παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες, αλλά περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων
δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τον λόγο συμμετοχής κάθε
συμβαλλόμενου μέρους.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα, παρακαλούμε, εφεξής, κατά το σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό
τέτοιου είδους δράσεων από πλευράς σας, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αίτημα συνεργασίας προς την
Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω προγραμματικής σύμβασης, όπως λαμβάνετε υπόψη σας τα ανωτέρω
και ειδικότερα, όπως:
1. Επιλέγονται πολύ προσεκτικά και μετά από στρατηγική ιεράρχηση τα αντικείμενα της δυνητικής
συνδρομής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
2. Βεβαιώνεται η ωφέλεια του αντικειμένου και ο λόγος αδυναμίας υλοποίησης από τον Δήμο
(έλλειψη πόρων, έλλειψη τεχνικής επάρκειας, έλλειψη προσωπικού κτλ.)
3. Προσδιορίζεται εξαρχής η δυνατότητα και το ύψος οικονομικής συμμετοχής στην εκάστοτε
προγραμματική σύμβαση
4. Προσδιορίζεται εξαρχής η τεχνική επάρκεια και επάρκεια προσωπικού για την υλοποίηση του
αντικειμένου της εκάστοτε προγραμματικής σύμβασης
5. Με την ολοκλήρωση του έργου, αυτό θα παραδίδεται στο Δήμο με πρωτόκολλο παράδοσης για τα
περαιτέρω και κυρίως τη συντήρηση.
Και όλα αυτά, προκειμένου να μην υπάρχει καμία παρέκκλιση ως προς την ορθή και άρτια
εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων που διέπουν οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ αναθετουσών
αρχών, αναδεικνύοντας ουσιαστικά την ισοτιμία μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
εγκαθιδρύοντας σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του Νόμου,
κοινών συµφωνιών και συντονισµού κοινών δράσεων.
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