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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 12
της 15ης Μαΐου 2018

Αριθμός Απόφασης  123

ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού
                          Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας
                            Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αυτής, για την
                          "Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές εξάρσεις
                           μεδουσών κατά μήκος των ακτών Λουτρακίου, Σχίνου και Λίμνης
                           Βουλιαγμένης, μέσω προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικού
                           πλωτού διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη". 
                           Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
                           Σύμβασης. Ανάκληση της υπ' αριθ. 88/2018 Α.Δ.Σ.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα
της  εβδομάδος Τρίτη  και  ώρα 18:00,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό
Συμβούλιο,  μετά  την  υπ'  αριθ.  7409/11-05-2018  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   δεκαεπτά  (17),  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.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,
7.Παντελέου Κων/νος, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 9.Νικολάου Σωτήριος, 10.Γεωργίου
Αθανάσιος,  11.Ρουμελιώτης  Γεώργιος,  12.Σπύρου  Κων/νος,  13.Παύλου  Παύλος,
14.Λογοθέτης  Κων/νος,  15.Μουζάκης  Αθανάσιος,  16.Κοφινάς  Ηλίας,
17.Ασημακόπουλος Χρήστος.

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.
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Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ 2.Κορδαλή Σωτηρία 3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Στάμου
Γεώργιος,  5.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  6.Βαρελάς  Παναγιώτης,  7.Γεωργίου
Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Πέτρου Θεόδωρος, οι
οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Δόσχορης Κων/νος & Πρωτονοτάριος
Δημήτριος,  οι  οποίοι  παρέμειναν  έως  την  ολοκλήρωσή  της,  ενώ  αποχώρησε  ο  κ.
Γεωργίου Αθανάσιος, που απουσίαζε μέχρι το τέλος αυτής.   

Πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  κ.
Πρόεδρος πρότεινε  τη συζήτηση του θέματος  «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας
Πελοποννήσου  και  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  αυτής,  για  την  "Προστασία
κολυμβητικών  περιοχών  από  πληθυσμιακές  εξάρσεις  μεδουσών  κατά  μήκος  των
ακτών  Λουτρακίου,  Σχίνου  και  Λίμνης  Βουλιαγμένης,  μέσω  προμήθειας  και
τοποθέτησης  προστατευτικού  πλωτού  διχτυωτού  συστήματος  για  δέκα  (10)  έτη".
Ορισμός  εκπροσώπων  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  Σύμβασης.
Ανάκληση της υπ' αριθ. 88/2018 Α.Δ.Σ.», έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου να
επισπευτούν οι  διαδικασίες  για  την  υπογραφή της,  όπως επιτάσσουν οι  λόγοι  του
δημοσίου συμφέροντος για τη προστασία της υγείας των λουομένων.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  αποφάσισε  τη  συζήτηση  του  εν  λόγω
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7
του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού,  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 88/16-04-2018 (ΑΔΑ:7893ΩΛ3-23Ρ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με
την οποία, αφενός εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι 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 και την υπ'
αριθ. 8/16-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΣ9ΟΞΔ1-0ΧΒ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
"Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας"  κι  αφετέρου  ορίστηκαν
εκπρόσωποι για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
2. Το  γεγονός  ότι  η  ανωτέρω  απόφαση  θα  πρέπει  να  ανακληθεί,  προκειμένου  να
τηρηθεί η σωστή διαδικασία και να ληφθεί εκ νέου Απόφαση σχετικά με το θέμα.
3. Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Λουτρακίου  –  Περαχώρας,  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  Περιφερειακού  Ταμείου
Ανάπτυξης  αυτής,  για  την  "Προστασία  κολυμβητικών περιοχών  από  πληθυσμιακές
εξάρσεις  μεδουσών  κατά  μήκος  των  ακτών  Λουτρακίου,  Σχίνου  και  Λίμνης
Βουλιαγμένης, μέσω προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικού πλωτού διχτυωτού
συστήματος για δέκα (10) έτη".
4. Το από 14-05-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με
το  οποίο  βεβαιώνεται  ότι  στον  δημοτικό  προϋπολογισμό  τρέχοντος  έτους  δεν  έχει
εγγραφεί πίστωση ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και σύμφωνα με
τα  οικονομικά  στοιχεία  του  Δήμου  μας  δεν  υφίσταται  η  δυνατότητα  κάλυψης  της
χρηματοδότησης αυτής για το έτος 2018. 



5. Η από 15-05-2018 γραπτή εισήγηση του κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιου - Δημάρχου η
οποία αναφέρει τα εξής:

«Είναι  γνωστό σε όλους σας το πρόβλημα που έχει  δημιουργηθεί  στο τόπο μας από την
εμφάνιση του φαινομένου των μεδουσών και μετά από σχετική έρευνα που διενεργήσαμε για
την  αντιμετώπισή  του  και  κατόπιν  κυρίως  της  αλλαγής  του  νομοθετικού  πλαισίου  για  την
τοποθέτηση  πλωτών  φραγμάτων  για  την  προστασία  των  λουομένων,  καταλήξαμε  στο
συμπέρασμα ότι ο πλέον ενδεδειγμένος βραχυπρόθεσμος τρόπος αντιμετώπισης του είναι η
τοποθέτηση αυτών στις παραλίες αρμοδιότητας μας. 
Ο  μόνος  τρόπος  υλοποίησης  της  παρέμβασης  μας  αυτής  είναι  μέσω  προγραμματικής
σύμβασης που θα συνάψουμε  με  το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου-Περαχώρας,  τη
Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, επειδή  ως
Φορέας δεν διαθέτουμε την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα σύμφωνα με την υπ' αριθ.
πρωτ. Δ.Υ./14.05.18 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη έχει λάβει έγκριση επί αιτήματός της για χρηματοδότηση της
παρέμβασης αυτής,  από το ΠΔΕ του Υπουργείου  Ανάπτυξης,  ποσού 1.000.000,00€,  πλην
όμως ο προϋπολογισμός της συνταχθείσας μελέτης ανεβάζει το ποσό για τη παρέμβαση αυτή
στο 1.310.000,00€ και επειδή έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανεύρεση από
πόρους  της  Περιφέρειας  του  υπολειπόμενου  ποσού  για  τη  προκήρυξη  του  διαγωνισμού
ενδέχεται να παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα και η θερινή περίοδος είναι προ των πυλών,
προτείνω τη δέσμευση ποσού 62.000,00€ ετησίως εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
μας για τη πενταετία 2023-2027 σε Κ.Α. που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Κατόπιν
αυτών ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α) Την  Υποβολή  αιτήματος  για  σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.  Θεοδώρων,  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Λουτρακίου-
Περαχώρας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  με  τίτλο  «Προστασία  κολυμβητικών  περιοχών  από
πληθυσμιακές  εξάρσεις  μεδουσών  κατά  μήκος  των  ακτών  Λουτρακίου,  Σχίνου  και
Λίμνης  Βουλιαγμένης,  μέσω  προμήθειας  και  τοποθέτησης  προστατευτικού  πλωτού
διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη.»,
Β) Την Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης,
Γ) Τον Ορισμός εκπροσώπου στην αρμόδια Επιτροπή, &
Δ) Την δέσμευση για ένταξη στο προϋπολογισμό του Δήμου μας, σε Κ.Α. που θα δημιουργηθεί

για το σκοπό αυτό, για τη πενταετία 2023-2027 ποσού 62.000,00€ ετησίως».
6. Η υπ' αριθ.  26/15-05-2018 (ΑΔΑ:Ω583ΟΞΔ1-5ΤΤ)  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", με την οποία 
 ανακλήθηκε η  υπ'  αριθ. 8/2018  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ν.π.δ.δ.
προκειμένου  να  εκκινήσει  εκ  νέου  η  διαδικασία  προγραμματικής  σύμβασης  με  τη
προσθήκη και των υπολοίπων Φορέων.
 εγκρίθηκαν  η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του  ν.π.δ.δ. "Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, Περιφέρειας  Πελοποννήσου και  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης
αυτής, με σκοπό τη χρηματοδότηση και εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια
και  εγκατάσταση  πλωτών  φραγμάτων  για  τη  προστασία  των  λουομένων  από  το
φαινόμενο των μεδουσών", καθώς και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
 ορίστηκε, ως  τακτικό  μέλος  της  Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  7  της
προγραμματικής  σύμβασης,  ο  Πρόεδρός  του  κ.  Ρουμελιώτης  Γεώργιος  με
αναπληρωτή του τον κ. Σπινάρη Ιωάννη τακτικό υπάλληλο του Δήμου Λουτρακίου -
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της εν λόγω σύμβασης και τον
ορισμό εκπροσώπου μας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.



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. Ανακαλεί την υπ' αριθ. 88/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να
τηρηθεί η σωστή διαδικασία και να ληφθεί εκ νέου Απόφαση σχετικά με το θέμα.
2. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύµβασης,  µεταξύ του
∆ήµου  Λουτρακίου-  Περαχώρας-  Αγίων  Θεοδώρων, Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου
Λουτρακίου  -  Περαχώρας, Περιφέρειας  Πελοποννήσου και  Περιφερειακού  Ταμείου
Ανάπτυξης αυτής, για την "Προστασία κολυμβητικών περιοχών από πληθυσμιακές
εξάρσεις  μεδουσών  κατά  μήκος  των  ακτών  Λουτρακίου,  Σχίνου  και  Λίμνης
Βουλιαγμένης,  μέσω  προμήθειας  και  τοποθέτησης  προστατευτικού  πλωτού
διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη", σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο, ως
εξής:

Τρίπολη,…./…./……..

ΣΧΕΔΙΟ
Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων,  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας και
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για  τη  προμήθεια  «Προστασία  κολυμβητικών  περιοχών  από
πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκος των ακτών Λουτρακίου,
Σχίνου  και  Λίμνης  Βουλιαγμένης,  μέσω  προμήθειας  και  τοποθέτησης
προστατευτικού πλωτού διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη.»



Προγραμματική Σύμβαση

Στην  Τρίπολη  σήμερα  την…./…./……..  μεταξύ  των  παρακάτω
συμβαλλομένων:
1. Του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων που εδρεύει στο

Λουτράκι,  Τ.Κ  20300  με  ΑΦΜ  ....................,  ΔΟΥ:  Κορίνθου,  όπως
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Δήμαρχο  κ.  Γεώργιο  Γκιώνη,  ως
«συγκύριος του έργου»

2. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας που εδρεύει
στο Λουτράκι, Τ.Κ. 20300 με ΑΦΜ 997551017, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως
εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Πρόεδρο κ.  Ρουμελιώτη Γεώργιο,  ως
«συγκύριος του έργου»

3. της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  που  εδρεύει  στην  Τρίπολη,  Πλατεία
Εθν. Μακαρίου,  Τ.Κ 22100 με ΑΦΜ 998037420, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα  από  τον  Περιφερειάρχη  κ.  Πέτρο  Τατούλη,  ως  «Φορέας
υλοποίησης»

4. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
που εδρεύει στην Τρίπολη, Τ.Κ. 22 100 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, ως «Υπόλογος»
και έχοντας υπόψη,

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007-2013»  (ΦΕΚ  267  Α/3-12-2007)  και
ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.
13 του Ν. 3840/2010.

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

3. Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α΄/01) «αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147 / 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (όπως ισχύει μετά τους Ν. 4430/2016, 4431/2016 και 4441/2016 και
τις διορθώσεις σφαλμάτων των ΦΕΚ Α΄ 200 / 24-10-2016 και Α΄ 206 / 03-11-2016)

5. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
6. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.»
7. Την  υπ’  αρ.  4745/ΕΥΘΥ289/3-2-2011  Εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας

Επενδύσεων  και  Ανάπτυξης  του  Υπ.  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και
Ναυτιλίας

8. Την αριθ. Πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη
προγραμματικών συμβάσεων

9. Τον Στρατηγικό  Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου 2014-2020

10. Το  Ν.  4519/2018  «Φορείς  Διαχείρισης  Προστατευόμενων  Περιοχών  και  άλλες
διατάξεις»

Β. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :
1. Την  υπ’  αριθ.  ………/….-….-2018  (ΑΔΑ  :  ………………….)  απόφαση  του

Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και των
όρων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του
Περιφερειάρχη, κ. Πέτρου Τατούλη για την υπογραφή της παρούσας.

2. Την  υπ’  αριθ.  ………………./…..-……-2018  (ΑΔΑ:………………………….)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων  περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  Προγραμματικής
Σύμβασης  ,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του……………………………  για  την
υπογραφή της παρούσας.

3. Την  υπ’  αριθ.  ………………./…..-……-2018  (ΑΔΑ:………………………….)
απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας περί έγκρισης
σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ,  καθώς  και
εξουσιοδότησης του…………………………… για την υπογραφή της παρούσας.



4. Την  υπ’  αριθ.  ………………./…..-……-2018  (ΑΔΑ:………………………….)
απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Περιφερειακού  Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και
των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , καθώς και εξουσιοδότησης
του…………………………… για την υπογραφή της παρούσας.

1. Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει :
 Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης 
 Προοίμιο
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
 Οι  πόροι,  τα  ποσά  χρηματοδότησης  και  ο  τρόπος  πληρωμής  -
Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
 Ρήτρες
 Επίλυση Διαφορών
 Ειδικοί Όροι
 Τελικές Διατάξεις

2.Προοίμιο
Η περιοχή του Λουτρακίου επλήγη βαρύτατα την καλοκαιρινή περίοδο του 2017

από το φαινόμενο της έξαρσης των μεδουσών. Οι μέδουσες συναντώνται σε όλα τα
βάθη  και  όχι  μόνο  κοντά  στην  επιφάνεια  του  νερού  όπως  συχνά  αναπαράγεται.
Μεταφέρονται  με  την  βοήθεια  των  επιφανειακών  θαλάσσιων  ρευμάτων  αλλά
συναντώνται σε όλα τα βάθη. Συνιστάται να μην θανατώνονται ή αλιεύονται, καθώς
έχει  παρατηρηθεί  ότι  η  μέθοδος  αυτή  έχει  αντίθετο  αποτέλεσμα,  την  ραγδαία
πληθυσμιακή αύξησή τους. Αναφορές ότι η πληθυσμιακή έκρηξη των μεδουσών θα
έχει  διάρκεια  επιπλέον  2-3  έτη  ή  7  έτη  ή  10-15 έτη  αντίστοιχα,  δεν  έχουν καμία
υπόσταση. Είναι γεγονός ότι επιστημονικά έχει συσχετισθεί η πληθυσμιακή αύξηση
των μεδουσών με μια περιοδικότητα 10-15 έτη, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνει την
εξάλειψη του φαινομένου και δεν συμπεριλαμβάνει συγκυριακούς παράγοντες που
οδηγούν σε αύξηση του πληθυσμού τους και στην εμφάνιση τους σε μια περιοχή.
Πόσο μάλλον  σε  ένα  κλειστό  θαλάσσιο  περιβάλλον  όπως ο  Κορινθιακός  κόλπος
όπου ευνοείται η παραμονή και η ανάπτυξή τους.

Το  φαινόμενο  αυτό έχει  αναδειχθεί  ως εξαιρετικά  επιβλαβές  για  την  υγεία  των
λουομένων,  αφού  η  παράλια  περιοχή  του  Δήμου  Λουτρακίου–  Περαχώρας –  Αγ.
Θεοδώρων αποτελεί σημείο συγκέντρωσης του φαινομένου αυτού και άρα η άμεση
παρέμβαση  για  την  αντιμετώπισή  του  κρίνεται  αναγκαία.  Ο  πιο  ενδεδειγμένος
βραχυπρόθεσμος  τρόπος  παρέμβασης,  σύμφωνα  με  τη  διεθνή  βιβλιογραφία  και
εμπειρία καθώς και την μελέτη που έχει εκπονηθεί σχετικά, ώστε να υπάρξουν άμεσα
αποτελέσματα  για  τη  προστασία  της  υγείας  των  λουομένων,  είναι  η  τοποθέτηση
πλωτών φραγμάτων ειδικά κατασκευασμένα για το σκοπό αυτό.

Παρατηρείται ότι οι μέδουσες όταν συναντούν κατά την πορεία τους το δίχτυ δεν
ακουμπούν πάνω σε αυτό και αλλάζουν κατεύθυνση, και μάλιστα συνήθως αντίθετη
με την γωνία πρόσπτωσης. Σε καμία περίπτωση δεν προσκολλώνται επάνω σε αυτό
και δεν μπλέκονται σε αυτό. Για την αποτελεσματική προστασία από τις μέδουσες, το
δίχτυ εφαρμογής θα εξασφαλίζει επαρκή επιφάνεια ώστε σε περίπτωση επαφής με
μια μέδουσα, να μπορεί να τη συγκρατήσει δίχως να την κόψει ή να την τραυματίσει.
Αλιευτικά δίχτυα με ψιλά νήματα δεν κρίνονται κατάλληλα. Σε περίπτωση έντονου
κυματισμού,  παρατηρείται  ότι  οι  μέδουσες  κινούνται  σε  μεγαλύτερα βάθη  και  δεν
παραμένουν στο αφρό ώστε να παρασυρθούν από τα κύματα.
Σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  διατάξεις  του  Νόμου  3852/2010  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Δήμος Λουτρακίου– Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων & το
Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου-Περαχώρας  στους  οποίους  ανήκει  ή  έχει
μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα παρέμβασης στην περιοχή του «έργου», η Περιφέρεια
Πελοποννήσου  δια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Έδρας  Περιφέρειας
Πελοποννήσου  και  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,



με  την  οποία  προσδιορίζουν  το  γενικό  πλαίσιο  και  τους  ειδικούς  όρους  για  την
εκτέλεση του αντικειμένου της.

3.Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και

τοποθέτηση ενός πλωτού διχτυωτού συστήματος κατά μήκος της ακτής, το οποίο θα
οριοθετεί  μια  ασφαλή  περιοχή  κολύμβησης  ενώ  θα  αποτρέπει  την  είσοδο  των
μεδουσών στην προστατευόμενη περιοχή.
Οι βασικές τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει  να πληροί  το προστατευτικό δίχτυ
είναι οι παρακάτω:

 Το δίχτυ θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ρηχά νερά και να
εφάπτεται στην ακτή.

 Θα είναι  κατάλληλα  διαμορφωμένο  σύμφωνα  με  τις  βυθομετρικές  κλήσεις
ώστε να κλείνει και να προστατεύει την περιοχή καθ’ όλο το μήκος του.

 Το συνολικό ύψος του θα περιλαμβάνει την κατάλληλη ανοχή ώστε να μην
υπάρχουν απώλειες και κενά σημεία κατά την εμφάνιση έντονου κυματισμού.

 Το πλωτό σύστημα θα πρέπει  να έχει  επαρκή αντοχή ώστε να μπορεί  να
ανταποκριθεί με ασφάλεια στις δυνάμεις που θα δεχτεί κατά την παραμονή
του.

 Η πλευστότητα/  άνωση του θα  πρέπει  να είναι  τέτοια  ώστε  να μπορεί  να
λειτουργήσει τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής του δίχως
ενδιάμεση συντήρηση/απομάκρυνση των μικροοργανισμών

που θα βαραίνουν το σύστημα.
 Το πλωτό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατάλληλη ελαστικότητα και

πλευστότητα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στον κυματισμό.
 Το δίχτυ θα πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζει επαρκή

επιφάνεια σε περίπτωση επαφής με την μέδουσα να μην την τραυματίσει και
την μετατρέψει  σε κομμάτια.  Ωστόσο,  θα πρέπει  να διατηρείται  η  ανάλογη
ισορροπία σχετικά με την αντίσταση του συστήματος και την αντοχή του.

 Το βάρος σταθεροποίησης έρματος θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να μην
σηκώνεται από τα θαλάσσια ρεύματα ή τον έντονο κυματισμό.

Η εφαρμογή του προστατευτικού διχτυού σε μια περιοχή ορίζεται σύμφωνα με την
οδηγία ΑΔΑ:  ΒΕΖ8ΟΠ-ΦΙ6/14-6-2013 της Γενικής  Γραμματείας Λιμένων,  Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών Τμήμα Β –
Μελετών και έργων θα πρέπει να εξασφαλίζει σε γενικές γραμμές τις εξής:

 Δεν καταργεί το κοινόχρηστο του αιγιαλού
 Δεν υπάρχει πάκτωση του προστατευτικού διχτυού στον πυθμένα αλλά μόνο

απλή αγκύρωση
 Τα υλικά κατασκευής δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον
 Υπάρχει  κατάλληλη  και  επαρκής  φωτοσήμανση  η  οποία  εξασφαλίζει  την

ασφαλή  κίνηση  των  πλωτών  μέσων  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος.

Το συνολικό μήκος των ακτών (Λουτράκι, Σχίνος και Λίμνη Βουλιαγμένης) που θα
καλύψει  η  τοποθέτηση του πλωτού συστήματος  ανέρχεται  στα  4850m.  Παρέχεται
τοποθέτηση, αντικατάσταση και επιδιόρθωση σε περίπτωση ζημιών, καθαρισμός και
εγγύηση 10 ετών για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του συστήματος.

4. Πόροι και ποσά χρηματοδότησης – Τρόπος πληρωμής
Η  συνολική  χρηματοδότηση  για  την  υλοποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης
ύψους 1.310.000,00€ θα προέρχεται από Εθνικούς Πόρους για ποσό 1.000.000,00€
και  από  πόρους  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.  Θεοδώρων  για  ποσό
310.000,00€.

Αναλυτικότερα,  η  χρηματοδότηση  του  «έργου»  για  τη  πρώτη  πενταετία  ύψους
1.000.000,00€,  θα  προέρχεται  από  Εθνικούς  Πόρους  και  συγκεκριμένα  από  τον
κωδικό  2018ΕΠ52600001  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Έργων  με  τίτλο  :
“Προστασία  κολυμβητικών  περιοχών  από πληθυσμιακές  εξάρσεις  μεδουσών  κατά
μήκος των ακτών Λουτρακίου, Σχίνου και Λίμνης Βουλιαγμένης, μέσω προμήθειας και
τοποθέτησης προστατευτικού πλωτού διχτυωτού συστήματος για δέκα (10) έτη”. 



Η χρηματοδότηση του  «έργου»  για  τη  δεύτερη  πενταετία  ύψους  310.000,00€  θα
προέρχεται  από  πόρους  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.  Θεοδώρων  από
Κ.Α.  που  θα  δεσμευθεί  για  το  σκοπό  αυτό  σύμφωνα  με  την  υπ'
αριθμ. ......................... ΑΔΣ.

Στο  Παράρτημα  Ι,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας,
περιλαμβάνονται  πίνακες  προϋπολογισμού  του  συμβατικού  αντικειμένου  και  της
συμμετοχής των συμβαλλόμενων μερών σε αυτό.

Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
δια  του Περιφερειακού Ταμείου  Ανάπτυξης,  για  τη  πρώτη  πενταετία,  και  το  Δήμο
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, για τη δεύτερη πενταετία,  σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου    δια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έδρας  Περιφέρειας  
Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης της προμήθειας   αναλαμβάνε  ι:
 Να απασχολεί  και  να  διαθέτει  επιστημονικό  προσωπικό  με  τα  απαραίτητα  και

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της διαδικασίας
 τη  διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τη

νομοθεσία  Δημοσίων  Συμβάσεων  (διαγωνισμοί,  αξιολόγηση  προσφορών,
υπογραφή συμβάσεων)

 την  έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων στο μέτρο που αυτό απαιτείται από την
ισχύουσα νομοθεσία

 τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της προμήθειας
 την παραλαβή της προμήθειας στο σύνολό της 
 την παράδοση της προμήθειας σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με

πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση 
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία της προμήθειας μετά την ολοκλήρωσή του, για τη

πρώτη πενταετία 2018-2022, είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε
αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα, καθώς επίσης και τη συντήρηση του έργου και
την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του και δεν
θα οφείλονται σε κακοτεχνία.

 να ορίσει  τον  εκπρόσωπό της  και  τον  αναπληρωτή του στην  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

 τη διαβίβαση αιτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, & Τουρισμού
για  την  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  πιστώσεων  για  τη  χρηματοδότηση  της
προμήθειας μέσω του Π.Δ.Ε., εντός των εκάστοτε εγκεκριμένων ορίων πληρωμών

 τη μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της προμήθειας, σε
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου

 Να προβεί  στην αναζήτηση της  ειδικής απαιτούμενης  άδειας από την  αρμόδια
Λιμενική αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ως Υπόλογος της προμήθειας αναλαμβάνει :
 Την παρακολούθηση των χρηματορροών της Προγραμματικής σύμβασης.
 Την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού της προμήθειας
 Να ορίσει  τον  εκπρόσωπό του με  τον  αναπληρωτή του στην  Κοινή  Επιτροπή

Παρακολούθησης του άρθρου 7.

Ο  Δήμος  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγ.  Θεοδώρων  ως  Συγκύριος  του  Έργου
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 

 Να  ορίσει  τον  εκπρόσωπό  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και  τις  λειτουργικές  διαδικασίες  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Έδρας
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 θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το
οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη της προμήθειας.

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

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία της προμήθειας μετά την ολοκλήρωσή της, για τη
πενταετία  2023-2027,  είτε  αναλαμβάνοντας  ο  ίδιος  τη  λειτουργία  του  είτε
αναθέτοντας  αυτήν  σε  τρίτο  φορέα,  καθώς  επίσης  και  τη  συντήρηση  της
προμήθειας και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη
χρήση του και δεν θα οφείλονται σε κακοτεχνία.

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

Το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου-Περαχώρας  ως  Συγκύριος  του  Έργου
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 

 Να  ορίσει  τον  εκπρόσωπό  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και  τις  λειτουργικές  διαδικασίες  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Έδρας
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 θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το
οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη της προμήθειας.

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

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

6.Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως

την  ημερομηνία  λήξης  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  σύμφωνα  με  την
σύμβαση που θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό και δεν θα είναι μικρότερη των
δέκα  (10)  ετών.  Στο  Παράρτημα  ΙΙ,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας,  περιλαμβάνονται  αναλυτικοί  πίνακες  για  το  χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.

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.

7.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:



 κ.  ………………………………….,  Περιφερειακό  Σύμβουλο,  εκπρόσωπο  της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.
……………………………….., Περιφερειακό Σύμβουλο,

 κ. …………………………. Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου,  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.  ………………………………..,
Περιφερειακό Σύμβουλο,

 κ. …………………………………, υπάλληλο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  εκπρόσωπο  του  Περιφερειακού  Ταμείου
Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  με  αναπληρωτή
………………………………..

 κ. …………………………. Εκπρόσωπος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων

 κ. ............................ Εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-
Περαχώρας

1. 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.

2. 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.

3. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.

4. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί
με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό
υλικό για ενημέρωση των μελών.

6. 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.

7. 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 της προμήθειας.

8. 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  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, 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. Ρήτρες
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.

9. 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.

10.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  προστεθέντες  και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της
προμήθειας 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 προστεθέντες 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 της προμήθειας και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.

11.Τελικές Διατάξεις

1. 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.

2. 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.

3. 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.



4. 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.

5. 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 .

6. 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.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη  των  οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα  και  υπογράφεται  σε  πέντε  (5)
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1) και ένα η Δ/νση Τεχνικών
Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για την  
Περιφέρεια Πελοποννήσου

 
                                            

Για το 
    Δήμο Λουτρακίου– Περαχώρας

–  
  Αγίων Θεοδώρων

                  Για το   
                         Δημοτικό Λιμενικό

Λουτρακίου-Περαχώρας

                        Για το
Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης
Περιφέρειας

Πελοποννήσου

                                                                      
Παράρτημα Ι

Κατηγορίες Εργασιών (ενδεικτικός κατά προσέγγιση προϋπολογισμός)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  «ΕΡΓΟΥ» «Προστασία κολυμβητικών περιοχών από
πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκος των ακτών Λουτρακίου, Σχίνου και Λίμνης

Βουλιαγμένης, μέσω προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικού πλωτού διχτυωτού συστήματος
για δέκα (10) έτη.»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΩΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ 4850m

582.258,00€

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΕΤΩΝ 474.193,61€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) : 1.056.451,61€

Φ.Π.Α.  24% : 253.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1.310.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΕΡΓΟΥ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.000.000,00€

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 310.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 1. 310.000,00€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΕΡΓΟΥ» ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

752.000.,00€

2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62.000,00€

2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 62.000,00€



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
62.000,00€

2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1 1.000.000,00€

2023 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

62.000,00€

2024 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

62.000,00€

2025 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

62.000,00€

2026 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

62.000,00€

2027 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

62.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 2 310.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Σ1+Σ2)
1. 310.000,00€

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΔΙΧΤΥΩΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παραλία  Λουτρακίου  (τα  τρία
πρώτα  τμήματα  αρχόμενα από
Πλ. Κρήνης)

934 20 ημέρες

Παραλία Λουτρακίου (υπόλοιπα
τμήματα)

2176 30 ημέρες

Παραλίες  Λίμνης  Βουλιαγμένης
και Παραλίες Σχίνου

1740 20 ημέρες

ΣΥΝΟΛΑ 4850 70 ημέρες

Παράρτημα ΙΙ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Σύμβασης 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2018

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2018 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2019

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2019

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2019 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2020

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2020

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ



ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 30/9/2020 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2021

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2021

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2021 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2022

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2022

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2022 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2023

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2023

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2023 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2024

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2024

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2024 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2025

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2025

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2025 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2026

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2026

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2026 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ
2027

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 1/5/2027

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2027

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2027

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΩΣ  ΤΙΣ
30/9/2027 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

3. Δεσμεύεται για την εγγραφή στο προϋπολογισμό του Δήμου μας και σε Κ.Α. που
θα δημιουργηθεί  για το σκοπό αυτό, ποσού 62.000,00€ ετησίως, για τη πενταετία
2023-2027,  προς  ολοκλήρωση  υλοποίησης  της  παρούσας  Προγραμματικής
Σύμβασης.
4. Ορίζει τον κ. ΠΕΡΡΑ Σωτήριο - δημοτικό σύμβουλο & Αντιδήμαρχο,
ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω
Προγραμματικής Σύμβασης.



4. Εξουσιοδοτεί  τον κ.  Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης.

      Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  123/2018

      Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 16 Μαΐου 2018

             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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