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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 9
της 16ης Απριλίου 2018
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ΘΕΜΑ 7ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του
                 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο
                 "Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης
                 προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία
                 των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών". Ορισμός
                 εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 16η  του μηνός Απριλίου του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 5458/12-04-2018 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,  Αγίων 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   δεκαέξι  (16),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης
Σπυρίδων,  4.Πέρρας Σωτήριος,  5.Θυμής Φίλιππος,  6.Θυμής Μιχαήλ,  7.Παντελέου
Κων/νος, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος,  9.Γεωργίου Αθανάσιος, 10.Νικολάου Σωτήριος,
11.Παπαθανασίου Αθανάσιος,  12.Ρουμελιώτης Γεώργιος,  13.Σπύρου Κων/νος, 14.
Γεωργίου Χαράλαμπος, 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Κοφινάς Ηλίας.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας,  Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι  κκ.  Βενετσάνου  Ελένη,   Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης  &  Δήμου
Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ  ε  ς:  1.Κορδαλή Σωτηρία,  2.Πρωτοπαππά Μαρία,  3.Στάμου Γεώργιος,
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Μουζάκης
Αθανάσιος,  8.Δόσχορης  Κων/νος,  9.Θεοδώρου  Αγγελική,  10.Πέτρου  Θεόδωρος,
11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος  προσήλθαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κκ.  Πρωτοπαππά  Μαρία  &  Παύλου
Παύλος,  ενώ  αποχώρησαν  οι  κκ.  Λογοθέτης  Κωνσταντίνος  &  Κοφινάς  Ηλίας,  οι
οποίοι απουσίαζαν μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθ. 8/16-
03-2018  (ΑΔΑ:ΩΩΣ9ΟΞΔ1-0ΧΒ)  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ν.π.δ.δ.
"Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας",  με  την  οποία  αφενός
εγκρίθηκαν η υποβολή αιτήματος σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων,  με  σκοπό  τη  χρηματοδότηση  και
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων
για την προστασία των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών", καθώς και το
σχέδιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης,  κι  αφετέρου ορίστηκε ως τακτικό
μέλος  της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης ο Πρόεδρός του κ.
Ρουμελιώτης  Γεώργιος  με  αναπληρώτριά  του  την  κα  Ζερβού  Ελένη  -  μέλος  του
οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της εν λόγω σύμβασης και τον
ορισμό εκπροσώπων μας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής, καθώς και
του γραμματέα της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών του

     
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύµβασης,  µεταξύ του
∆ήµου  Λουτρακίου-  Περαχώρας-  Αγίων  Θεοδώρων και  του  ν.π.δ.δ.  "Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο
"Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένων
από το φαινόμενο των μεδουσών", σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο, ως εξής:
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ανάληψη  διαδικασιών  σύναψης  σύμβασης  με  τίτλο  "Προμήθεια  και
εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων για τη προστασία των λουομένων από το
φαινόμενο των μεδουσών".»

Στο  Λουτράκι σήμερα την  …………..........  του  έτους  2018,  ημέρα  της  εβδομάδος
...............………,   οι   παρακάτω   φορείς,  οι  οποίοι  καλούνται  στο  εξής
«συμβαλλόμενοι»:
I. Ο Δήμος Λουτρακίου -  Περαχώρας -  Αγ.Θεοδώρων,  νόμιμα εκπροσωπούμενος
από τον  Δήμαρχο  κ. Γκιώνη Γεώργιο.

ΙΙ.Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας, νόμιμα εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  100  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87Α'/2010),  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  25  του  Ν.2971/2001  (ΦΕΚ  285Α'/2001),  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α'/2000),



συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με  την  παρούσα  Σύμβαση  καθορίζεται  το  βασικό  πλαίσιο  συμφωνίας  των
συμβαλλόμενων μερών και  προσδιορίζονται  τα μέσα,  οι  τρόποι  και  οι  διαδικασίες
υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, που έχει σκοπό την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση
του  φυσικού  αντικειμένου  της  Πράξης,  με  την  ενεργητική  και  συντονισμένη
παρέμβαση των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 1  ο  : ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου
100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει,  και  στις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α'/2001), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, επίσης δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/16 βάσει των εδαφίων α & β
της παρ.4 του άρθρ.12 του ιδίου νόμου.

Στη σύμβαση αυτή περιέχονται:

1: Το αντικείμενο της σύμβασης
2: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
3: Οι πόροι, τα ποσά χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρωμής
4: Η διάρκεια της σύμβασης
5: Η κοινή επιτροπή
6: Ρήτρες
7: Η τροποποίηση της σύμβασης – Τελικές Διατάξεις
8: Επίλυση διαφορών
9: Ακροτελεύτιο

ΑΡΘΡΟ 2  ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Δήμος  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.  Θεοδώρων,  σε  συνεργασία  με  το  Δημοτικό
Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου-Περαχώρας,  προγραμματίζει  την  υλοποίηση  της
προμήθειας:  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  πλωτών  φραγμάτων  για  τη
προστασία  των  λουομένων από το  φαινόμενο  των μεδουσών»  το  οποίο  θα
αναφέρεται χάριν συντομίας «η Προμήθεια».

Στα πλαίσια της προμήθειας προβλέπεται να παρασχεθεί ένα σύνολο εξειδικευμένων
υπηρεσιών  για  την  εγκατάσταση  πλωτών  φραγμάτων  για  τη  προστασία  των
λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών στις κολυμβητικές περιοχές του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων που έχουν πληγεί από το φαινόμενο αυτό.
Λόγω ενιαίας θαλάσσιας ζώνης στο σύνολο της πολυσύχναστης ακτής Λουτρακίου,
στην οποία υφίσταται συναρμοδιότητα και των δύο συμβαλλόμενων μερών για την
προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  πλωτού  φράγματος  για  κοινό  σκοπό  βάσει  της
υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/000, κρίνεται απαραίτητη η
σύναψη της  παρούσας  σύμβασης.  Συνοπτικά  το  φυσικό  αντικείμενο  αφορά  στην
εκπόνηση  του  φακέλου  Τεκμηρίωσης,  τη  σύνταξη  της  σχετικής  μελέτης,  τη
χρηματοδότηση και εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και την τεχνική και επιστημονική
υποστήριξη που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας.
Οι  λεπτομερείς  υποχρεώσεις  του  αναδόχου  θα  καθοριστούν  τόσο  στα  τεύχη
δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας όσο και στη συναφθείσα σύμβαση με τον
ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3  ο    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

Για  την  υλοποίηση  της  προμήθειας,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  δηλαδή  ο  Δήμος
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων  και  το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο



Λουτρακίου - Περαχώρας αναλαμβάνουν, ο καθένας τις ακόλουθες υποχρεώσει, ως
κατωτέρω:

Ο Δήμος   Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.   Θεοδώρων   ορίζεται ως:  

1. Κύριος του Έργου στο κομμάτι της θαλάσσιας ζώνης που έχει   αρμοδιότητα.
2. Φορέας σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης, στον οποίο θα περιλαμβάνονται

όλα τα σχετικά στοιχεία, η έρευνα αγοράς, οι κείμενες διατάξεις και η επιλογή των
διαδικασιών που έχουν εφαρμογή στην υλοποίηση της προμήθειας.

3. Φορέας Χρηματοδότησης του έργου, όπου αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

4.   Φορέας  υλοποίησης  του  έργου,  ο  οποίος  έχει  την  ευθύνη  υλοποίησης  της
προμήθειας.  Η  προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.16). 

Στα  πλαίσια  αυτά,  ο  Δήμος  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων
αναλαμβάνει ειδικότερα:

I. Να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες.
II. Να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  για  την

εκτέλεση της προμήθειας.
III. Τη δέσμευση να μεριμνήσει  για την έκδοση όσων αδειών και εγκρίσεων

απαιτούνται  από  Υπηρεσίες  και  Οργανισμούς  για  την  υλοποίηση  της
προμήθειας.

IV. Σε περίπτωση μη δυνατότητας από αυτόν χρηματοδότησης ή και εκτέλεσης
της προμήθειας αναλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση
και  την  υποβολή  σχετικού  αιτήματος,  σε  Κρατικούς  Φορείς,
χρηματοδότησης ή και εκτέλεσης της προμήθειας για την εκπλήρωση των
σκοπών  της  παρούσας  σύμβασης  και  την  υπογραφή  σχετικής
προγραμματικής σύμβασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, με το Φορέα αυτό
και  για  λογαριασμό  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Λουτρακίου-
Περαχώρας  κατόπιν  σχετικής  γνωμοδότησης της  Κοινής  Επιτροπής  του
άρθρου 6 της παρούσας. 

Από την οριστική παραλαβή  της προμήθειας,  αυτή  θα περιέλθει  αυτοδικαίως στο
Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων στο κομμάτι της θαλάσσιας ζώνης
που έχει αρμοδιότητα.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο   Λουτρακίου-Περαχώρας   ορίζεται ως:  

1. Κύριος του Έργου στο κομμάτι της θαλάσσιας ζώνης που έχει αρμοδιότητα και
αναλαμβάνει:

i. 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.

ii. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του,
το οποίο δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση της προμήθειας.

iii. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με  οργανωτικές  ή  διοικητικές  αλλαγές  που  επηρεάζουν  την  υλοποίηση  της
προμήθειας.

iv. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή της προμήθειας.

Από την οριστική παραλαβή  της προμήθειας,  αυτή  θα περιέλθει  αυτοδικαίως στο
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας στο κομμάτι της θαλάσσιας ζώνης
που έχει αρμοδιότητα.



Επίσης, ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και το Δημοτικό
Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  να
παρέχουν  στην  Κοινή  Επιτροπή  του  άρθρου  6  της  παρούσας κάθε  αναγκαία
διευκόλυνση που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση για την επιτέλεση του έργου
της και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που απορρέει  από την παρούσα για την
απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η  παρούσα  σύμβαση  δεν  έχει  οικονομικό  αντικείμενο  μεταξύ  των  δύο
συμβαλλομένων  μερών  καθώς  αφορά  συμβατική  από  κοινού  υποχρέωση  και
εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον.  Το  ύψος  του  ποσού  της  προμήθειας  που  θα
απαιτηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας και την εκτέλεση της, θα
προκύψει  μετά  τη  σχετική  έρευνα  και  θα  ενταχθεί  σε  Κ.Α.Ε.  του  Φορέα  που  θα
επιλεγεί για την χρηματοδότηση ή και εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5  ο     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με
την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία
και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα συμβαλλόμενη μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης,
συμφωνούν στη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της
εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια της εφαρμογής
της παρ. 2α του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /2010).
Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από α) δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων  και  β)  έναν  (1)  εκπρόσωπο  του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας, με τους αναπληρωτές τους.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  θα  ορισθεί  με  σχετική  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση θα ορισθεί και αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου,
ως Γραμματέας της Επιτροπής.

Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  ο  συντονισμός  και  η
παρακολούθηση  όλων  των  ενεργειών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση όλων των όρων της
Προγραμματικής  Σύμβασης,  η  διαπίστωση  της  ολοκλήρωσης  των  εκατέρωθεν
υποχρεώσεων της Προγραμματικής Σύμβασης, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα
των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση
της παρούσας και επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο
εφαρμογής της. 
Ειδικότερα, στην Επιτροπή θα πρέπει, με ευθύνη του μέλους που εκπροσωπεί ως
γραμματέας το Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, να κοινοποιούνται
εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν
σε σημαντικά στάδια της εξέλιξης της Προγραμματικής Σύμβασης και ιδιαίτερα:
1) στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, 2) στη σύναψη της σύμβασης με τον
ανάδοχο του έργου, 3) στους υποβληθέντες λογαριασμούς πριν την έγκρισή τους, 4)
στην  οποιασδήποτε  μορφής  τροποποίηση  των  όρων  της  σύμβασης,  ώστε  να
γνωμοδοτεί σχετικά όποτε κρίνεται απαραίτητο.



Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται
τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και  ειδοποιούνται  τα  μέλη  έγκαιρα  με  τον
προσφορότερο  τρόπο.  Στην  ημερήσια  διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και
εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που  ζήτησαν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω
και ενός των συμβαλλομένων μερών.

Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και
εισήγηση  του  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης.  Μπορεί  επίσης  να  καλεί  στις
συνεδριάσεις  υπάλληλο οιασδήποτε  ειδικότητας  που  θα οριστεί  από την  Αρμοδία
Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών ή γνωμών σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

Η Επιτροπή  συνεδριάζει  στο  Δημαρχείο,  εφόσον  συμφωνήσει  η  πλειοψηφία  των
μελών της. 
Η Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στο Δημαρχείο.

Η Επιτροπή  βρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  είναι  παρόντα  τρία  (3)  τακτικά  ή
αναπληρωματικά  μέλη  της.  Οι  αποφάσεις  της  Επιτροπής  πρέπει  να  είναι
αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το έργο της
Επιτροπής παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
σύμβασης.
Αν οι αποφάσεις της Επιτροπής παραβαίνουν όρους της Προγραμματικής Σύμβασης
είτε  παραβαίνουν  τους  κανόνες  της  επιστήμης  και  την  καλή  πίστη,  είτε  τέλος,
δημιουργούν ουσιώδη βλάβη σε κάποιον από τους συμβαλλόμενους φορείς, καθώς
και  σε  θέματα  που δεν  προβλέπονται  και  δεν ρυθμίζονται  στις  προαναφερόμενες
συμβάσεις ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας στην Προγραμματική σύμβαση διατηρεί το
δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής
διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον Γραμματέα.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   ΡΗΤΡΕΣ  

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 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, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων,  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η  ανοχή καταστάσεων αντιθέτων 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  δικαίωμα  ή  απαλλαγή  από  τις  υποχρεώσεις  τους  ή
αναγνώριση  δικαιωμάτων στα  συμβαλλόμενα  μέρη  που  δεν  αναγνωρίζονται  ρητά
από την Προγραμματική Σύμβαση.

Η  εκτέλεση  της  σύμβασης  αυτής  δεν  απαιτεί  ούτε  συνεπάγεται  την  πρόσληψη
προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 9  ο     ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και την
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια  Δικαστήρια  Κορίνθου  αφού  όμως  εξαντληθούν  όλες  οι  δυνατότητες
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους.



ΑΡΘΡ0 10  ο     ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ  

Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της,
υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των
συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

2. Ορίζει τους κκ. 
1) Παντελέου Κων/νο - δημοτικό σύμβουλο & Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον  

Ράτη Σπυρίδωνα - δημοτικό σύμβουλο & Αντιδήμαρχο
2) Μακρίδη  Δημήτριο  -  ΠΕ6  Τοπογράφων  Μηχανικών,  δημοτικό  υπάλληλο,  με

αναπληρωτή  του  τον Παπαδημητρόπουλο   Μιλτιάδη  -  ΠΕ4  Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών επίσης δημοτικό υπάλληλο,

ως εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω
Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Ορίζει  τον κ. Ρουμελιώτη  Γεώργιο -  Πρόεδρο  του  ν.π.δ.δ.  "Δημοτικό  Λιμενικό
Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", και τον δημοτικό υπάλληλο Σπινάρη Ιωάννη - ΔΕ1
Διοικητικών,  ως  Πρόεδρο και  Γραμματέα,  αντίστοιχα,  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  88/2018

      Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 17 Απριλίου 2018
             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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