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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 27
της 21ης Δεκεμβρίου 2017
Αριθμός Απόφασης 299
Θ Ε Μ Α 3ο έκτακτο :΄Εγκριση σύναψης Προγρ/κής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας & Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ.
Θεοδώρων’’. Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή παρακο
λούθησης της Σύμβασης.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους
2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 27604/15-12-2017
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής
κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν
παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Θυμής Φίλιππος, 3.Νικολάου
Σωτήριος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος,
7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος,
14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων,
Βενετσάνου Ελένη και
Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής Μιχαήλ,
4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Δόσχορης Κων/νος,
11.Κοφινάς Ηλίας, 12.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ισθμίας,
Δήμου Κων/νος.
Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο δ.σ. Κοφινάς Ηλίας.

Πριν τη συζήτηση του παρόντος
Ευάγγελος.

θέματος προσήλθε ο δ.σ. Βλάσσης

Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος
πρότεινε τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων μεταξύ αυτών και ως 3ου του θέματος
‘’΄Εγκριση σύναψης Προγρ/κής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Λουτρακίου – Περαχώρας & Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου
‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων’’. Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης της Σύμβασης’’, έκτακτα ως κατεπείγοντος, διότι η ημερομηνία λήξης
υποβολής της πρότασης είναι 28-02-2018 και ο χρόνος που υπολείπεται για τη
συγκέντρωση και υποβολή των στοιχείων είναι πάρα πολύ μικρός.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α αποφάσισε τη συζήτηση του πιο
πάνω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ.7 του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως κι επί του εν λόγω θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τα εξής:
1.Την υπ΄αριθμ. 1659/27-10-2017 (ΑΔΑ 6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7) πρόσκληση της
Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας) για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 η
οποία συγχρηματοδοτείται από ΕΤΘΑ., με τίτλο ‘’Αλιευτικοί λιμένες, τόποι
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές
ενέργειες’’.
2.Την από Απρίλιο 2006 προμελέτη του Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ.
Θεοδώρων Κορινθίας εκπονημένη από τα Συμπράττοντα Γραφεία Γεωρ. Κ.
Διακογεωργίου – Σοφίας Βλάχου – Σαπφούς Νικελη – Νικολ. Δημοπούλου, με
Σύμβουλο σε θέματα Λιμενικών ΄Εργων το Γραφείο Μελετών ‘’ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.’’.
3.Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το
έργο ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων’’.
4.Την υπ΄αριθμ. 41/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το
έργο ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων’’.
5.Την υπ΄αριθμ. 84/2017 (ΑΔΑ Ψ5ΘΕΟΞΔ1-Ε5Λ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας περί
έγκρισης σύναψης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, που διαβιβάστηκε με το
υπ΄αριθμ. 589/21-12-2017 έγγραφό του ν.π..
6.Το υπ΄αριθμ. 21-12-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών
Δόμησης (Τμήμα Τεχνικών ΄Εργων) στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
‘’ Αντικείμενο της παρούσας Προγ/κής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου της αρμοδιότητας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
με τίτλο ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων’’ για λογαριασμό του κυρίου του έργου,
ήτοι του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας στα πλαίσια του Ε.Π. Αλιείας
και Θάλασσας – Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 και συγκεκριμένα της Πρόσκλησης 43 με
τίτλο ‘’Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με
προπαρασκευαστικές ενέργειες’’ (Α/Α ΟΠΣ 2233) (ΑΔΑ 6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7) :
Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου
αναλαμβάνει ενδεικτικά για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου –
Περαχώρας τα κάτωθι :
1. Οργάνωση φακέλου υποβολής

2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προτεινόμενης πράξης για την ένταξή της
στο Ε.Π. συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα
3. Σύνταξη τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης και υποβολή του στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας
και Θάλασσας δυνάμει της πρόσκλησης 43 παρ. 1.3 (Α/Α ΟΠΣ 2233) (ΑΔΑ
6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7)’’.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)
Α.Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για την εκτέλεση του έργου
‘’Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων’’ σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο αυτής
ως ακολούθως :
1. Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει :

Προοίμιο

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Επίλυση Διαφορών

Ειδικοί Όροι

Τελικές Διατάξεις
2.Προοίμιο

Η Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων του Ν. Κορινθίας. Στο Ν. Κορινθίας υπάρχουν
συνολικά έξι (6) αλιευτικά καταφύγια. Επιπλέον όλα βρίσκονται στον Κορινθιακό
Κόλπο, ενώ δεν υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο στην πλευρά του Σαρωνικού Κόλπου
του Νομού Κορινθίας. Το αλιευτικό καταφύγιο, θα είναι το μοναδικό του Νομού
Κορινθίας ανατολικά της διώρυγας της Κορίνθου και θα εξυπηρετεί τους αλιείς του
βορειοδυτικού Σαρωνικού. Το αλιευτικό καταφύγιο των Αγίων Θεοδώρων θα έχει
άριστη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση λόγω γειτνιάσεως με τον μεγάλο εθνικό οδικό
άξονα Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Λιμένας ή
Αλιευτικό Καταφύγιο στους Αγ. Θεοδώρους, ενώ υπάρχουν και δραστηριοποιούνται
πάνω από 50 περίπου επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στην περιοχή και τα οποία
διακινούν περίπου 300 τόνους αλιευμάτων ανά έτος και έως σήμερα ελλιμενίζονται
στον Ισθμό και στην Κόρινθο.
Κύριος του έργου είναι το Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας, πρόθεση του
οποίου είναι η άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή του Αλιευτικού
Καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων.
3.Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου της αρμοδιότητας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
με τίτλο «Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων» για λογαριασμό του Κυρίου του
Έργου, ήτοι του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας στα πλαίσια του Ε.Π.
Αλιείας και Θάλασσας – Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 και συγκεκριμένα της
Πρόσκλησης 43 με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και

καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» (Α/Α ΟΠΣ 2233) (ΑΔΑ:
6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7):
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
αναλαμβάνει ενδεικτικά για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Περαχώρας τα κάτωθι :
1. Οργάνωση φακέλου υποβολής
2. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης προτεινόμενης πράξης για την ένταξη της
στο ΕΠ συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα
3. Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Έργου Προτεινόμενης Πράξης και Yποβολή του στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Αλιείας
και Θάλασσας δυνάμει της Πρόσκλησης 43 παρ. 1,3 (Α/Α ΟΠΣ 2233) (ΑΔΑ:
6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7)
4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας
αναλαμβάνει:
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της διαδικασίας
 Να προχωρήσει στην συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση όλων των στοιχείων
που απαιτούνται για την πληρότητα του φακέλου υποβολής προτεινόμενης
πράξης
 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 Να υποβάλει για λογαριασμό του Κυρίου του έργου αίτηση χρηματοδότησης της
προτεινόμενης πράξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και
Θάλασσας και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού
Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 6.
Το Λιμενικό ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 Να παρέχει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις αναγκαίες πληροφορίες και
μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση
του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο
 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 Να υπογράφει τη σύμβαση ανάθεσης προς κάθε ανάδοχο μαζί με το φορέα
υλοποίησης
Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

 Να παρέχει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις αναγκαίες πληροφορίες και
μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση
του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο
 Να διαθέσει τεχνικό προσωπικό στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.
5.Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως
την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων δυνάμει της Πρόσκλησης 43
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με
προπαρασκευαστικές ενέργειες»
2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού
η οικονομικού αντικειμένου αυτής.
6.Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
 έναν Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με
αναπληρωτή του έναν επίσης Περιφερειακό Σύμβουλο,
 έναν.Eκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας
 έναν Εκπρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων
της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου
αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με
την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.
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.
Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.
Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί
με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.
Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό
υλικό για ενημέρωση των μελών.
Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων
ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε
ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.
Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα
συνεδριάσει δύο φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε
μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του
φυσικού αντικειμένου του έργου.

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.
9. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας
Σύμβασης, με απόφασή της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
10. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
11. Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους
αυτής.
12. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και
συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας, στην οδό
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, Τρίπολη.
13. Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από
ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό
προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα
αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη
πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8.

7.Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης.
8.Ειδικοί Όροι

Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

Πνευματικά δικαιώματα: Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους
προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία
του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει
ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου
κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή
αμοιβής.

Εμπιστευτικότητα: Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά
και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες
του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
9.Τελικές Διατάξεις

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση 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.
Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση 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.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που
θεωρούνται όλοι οι 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.
Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης
των συμβαλλομένων μερών, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές
ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική τους υπαιτιότητα.
Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση
και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που
έχει ήδη καταβάλλει .
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 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης
ειδοποίησης.

Β.Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
της Σύμβασης τον δημοτικό υπάλληλο Μακρίδη Δημήτριο – αναπληρωτή
Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 299/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 29 Δεκεμβρίου 2017.
Ο Πρόεδρος

