
                                                                                                                                          

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                         
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   163/2021

ΘΕΜΑ  2ο : α. Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
                  "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο
                  "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
                  (προσεισμικός έλεγχος)". Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση
                  και την υλοποίηση της πράξης.
                  β. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
                  Δήμου μας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη –
                   Δ.Ε.ΠΑΝ., στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Ολοκληρωμένο
                  Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου

        Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων". Ορισμός μελών στην Κοινή
        Επιτροπή Παρακολούθησης .

Στο Λουτράκι σήμερα την  25η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  12:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  12:30  (χρόνος  λήξης),
πραγματοποιήθηκε  έκτακτη,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
7765/24-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που
απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, καθώς και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 
 

Αναφορικά με την παρούσα συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι  το Σώμα καλείται  σε έκτακτη συνεδρίαση για
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συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ
αυτών ως δεύτερου του θέματος «α.  Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου
μας στο Πρόγραμμα  "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ 11 με
τίτλο "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός
έλεγχος)".  Ορισμός  υπεύθυνου  για  την  παρακολούθηση  και  την  υλοποίηση  της
πράξης,  β.  Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
μας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη – Δ.Ε.ΠΑΝ., στα πλαίσια
υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου
κρίσιμων  υποδομών  του  Δήμου  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγ.  Θεοδώρων".
Ορισμός  μελών  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης»,  καθότι  η  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του Δήμου είναι η 31η/05/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

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. 14578/24-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) ΑΤ11 Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),
για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
«Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των
οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
(προσεισμικός  έλεγχος)»,  με  την  οποία  καλούνται  οι  Δήμοι  της  χώρας  για  την
υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, έως 31
Μαΐου 2021, κατόπιν τροποποίησής της.
2. Η  από  14/05/2021  Βεβαίωση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών
Δόμησης,  μεταξύ  άλλων  και  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή,  περί  Έλλειψης
Απαιτούμενης Τεχνικής Επάρκειας στο Δήμο μας για την υλοποίηση αντικειμένου της
Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων
Υποδομών του Δήμου Λουτρακίου -  Περαχώρας -  Αγίων Θεοδώρων» της εν
λόγω  Πρόσκλησης  ΑΤ11,  με  αποτέλεσμα  να  προκύπτει  η  αναγκαιότητα  και  να
τεκμηριώνεται  η  σκοπιμότητα  παροχής  τεχνικής  υποστήριξης  στο  Δήμο  μας,  με
εξειδίκευση και εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων
Μελετών  και  Έργων,  τα  οποία  είναι  ενταγμένα  ή  πρόκειται  να  ενταχθούν  σε
Επιχειρησιακά Προγράμματα.
3. Το σχέδιο  της  Προγραμματικής  Σύμβασης για  την  ανωτέρω Πράξη μεταξύ  του
Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων  &  του  Δικτύου  Πόλεων
Δ.Ε.Π.ΑΝ.
4. Η  από  21-05-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών
Δόμησης, η οποία αφενός αναφέρει ότι στην εν λόγω Πρόσκληση ΑΤ11 ο Δήμος μας
έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, η οποία θα αφορά την
πράξη με τίτλο: «Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων
Υποδομών  του  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων»  και
ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά Υποέργο:

 Υποέργο 1 - Στάδια 1 & 2: 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 Υποέργο 2: 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (οριζόντια δράση)
 Υποέργο 3: 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (οριζόντια δράση)
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 Υποέργο 1 - Στάδιο 3: 620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
κι αφετέρου προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί 

A.
 Στην Αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης
 στην  Υποβολή  Αίτησης  Χρηματοδότησης  για  την  πράξη  «Ολοκληρωμένο  
Πρόγραμμα  Προσεισμικού  Ελέγχου  κρίσιμων  Υποδομών  του  Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων», στην Πρόσκληση ΑΤ11
 στον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως αρμόδιο επικοινωνίας και Υπεύθυνο για
την υλοποίηση της πρότασης
 στην Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής
της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

B.
 την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων  για  την  Ανάπτυξη  (Δ.Ε.Π.ΑΝ.),  καθώς  και  την  ανάληψη  από  το  Δίκτυο
Πόλεων της  αρμοδιότητας του Φορέα Υλοποίησης της Πράξης.
 την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  κ.  Γεωργίου  Γκιώνη  για  την  υπογραφή  της
Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά αυτή.
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 4623/2019 

A π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α
A.
 Αποδέχεται  τους  όρους  της  υπ'  αριθ.  14578/24-07-2020  (ΑΔΑ:ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ)
ΑΤ11  Πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
 Εγκρίνει την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου μας για την πράξη
«Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων Υποδομών του
Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων»  στο  πλαίσιο  της
πρόσκλησης   ΑΤ11 του  Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  του  άξονα
προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου
και  των οικισμών»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Δράσεις  για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» 
 Ορίζει  τον  δημοτικό  υπάλληλο  κ.  Σπυρίδωνα  Καρακούση,  ως  αρμόδιο
επικοινωνίας και Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης.
 Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της
πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.
B.
 Εγκρίνει 
 την  ανάληψη  από  το  Δίκτυο  Πόλεων  Δ.Ε.Π.ΑΝ.  της  αρμοδιότητας  του  Φορέα
Υλοποίησης  της  Πράξης  με  τίτλο:  «Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα  Προσεισμικού
Ελέγχου κρίσιμων  Υποδομών του Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων
Θεοδώρων».
 το  Σχέδιο  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Λουτρακίου  -
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων & του Δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για την Πράξη με τίτλο:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

Συμβαλλόμενοι

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

&

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ.

ΜΑΙΟΣ 2021

Στο ΧΧΧΧΧΧΧ σήμερα ΧΧ/03/2021  ημέρα ΧΧΧΧΧΧΧ, οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο
………………………………..,  με  ΑΦΜ  ……………………..  νόμιμα
εκπροσωπούμενος  από  τον  Δήμαρχο  ………………………………..  και  ο
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος της Πράξης»

και

2. Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ., που εδρεύει
στην  Αθήνα,  Λ.  Γαλατσίου  3,  Τ.Κ.  111  41,  με  ΑΦΜ  997167253,  νόμιμα
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Δ.Σ.,  κ.  Μαμσάκο Χριστόδουλο και το
οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη  την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις  κάτωθι
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το  άρθρο  100  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α')  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του  ν.
4483/2017, την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 96 του
ν. 4604/2019.

2. Το  άρθρο  101  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α')  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  79  του  ν.
4483/2017.

3. Το  άρθρο  95  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α') «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  όπως  και  ισχύει  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  ν.
4674/2020.

4. Τον  ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  114  Α’)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων».

5. Τα άρθρα 3 και  4 του ν.  4674/2020  (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική  Αναπτυξιακή
Προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση  ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

6. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7. Το άρθρο 44 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020.

8. Τα  άρθρα  41  και  42  του  ν.  4735/2020  (ΦΕΚ 197  Α’) «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».

9. Το  άρθρο 68 του ν.  4735/2020  (ΦΕΚ 197  Α’) «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».

και λαμβάνοντας υπόψη :

10. Την υπ’ αριθμό 14578/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) πρόσκληση του
Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας
Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  πόλεων,  της
υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11).

11. Το  γεγονός  ότι  ο  Κύριος  της  Πράξης  δεν  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας που απαιτούνται για την υλοποίηση
της εν λόγω Πράξης.

12. Το  έγγραφο  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ,  με  αριθ.  Πρωτοκόλλου  ΔΥ/14-05-2021,  του
Προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων, περί έλλειψης απαιτούμενης διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας.

13. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
(τεχνικές  και  οικονομικές  υπηρεσίες,  αποφαινόμενα  όργανα,  αναγκαία
στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.

14. Το γεγονός ότι το Δίκτυο  Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη -  Δ.Ε.Π.ΑΝ.
έχει συσταθεί με το άρθρο 101 του ν. 3852/2010  (Α΄ 87) και είναι νομίμως
εγγεγραμμένο  στο  Μητρώο  Επιχειρήσεων  Δήμων  και  Περιφερειών  του
άρθρου 26 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με αριθμό Μητρώου 61/2017.

15. Την υπ’ αριθ.  ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λουτρακίου  –  Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων,  Κύριου  της  Πράξης,  περί
αποδοχής  των  όρων  συμμετοχής  στο  Πρόγραμμα  και  υποβολής  της
αντίστοιχης πράξης. 

16. Την υπ’ αριθ.  ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Κύριου της Πράξης, με την
οποία  εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  παρούσας  και  εξουσιοδοτήθηκε  ο  νόμιμος
εκπρόσωπός για την υπογραφή της. 

17. Την υπ’ αριθ. 43 απόφαση του 3ου/20-03-2021 Διοικητικού Συμβουλίου του
Δικτύου  Πόλεων  ΔΕΠΑΝ,  Φορέα  Υλοποίησης,  περί  αποδοχής  των  όρων
συμμετοχής στο Πρόγραμμα και υποβολής της αντίστοιχης πράξης. 

18. Την υπ’ αριθ. 43 απόφαση του 3ου/20-03-2021 Διοικητικού Συμβουλίου του
Δικτύου  Πόλεων ΔΕΠΑΝ,  Φορέα Υλοποίησης,  με την  οποία εγκρίθηκαν οι
όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός του για την
υπογραφή της.
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19. Την υπ’ αριθ. 43 απόφαση του 3ου/20-03-2021 Διοικητικού Συμβουλίου του
Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ, Φορέα Υλοποίησης, για την υλοποίηση Υποέργων
με Ίδια Μέσα.

συμφωνούν,  συνομολογούν  και  συναποδέχονται  να  συνάψουν  την  παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η άσκηση της αρμοδιότητας
υλοποίησης  της  Πράξης  με  τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», από τον Φορέα Υλοποίησης, για λογαριασμό
του Κυρίου της Πράξης και οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος της Πράξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας:
«Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των
οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος)», σχεδιάζει την υλοποίηση 3 Υποέργων με τίτλους : 

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

τα οποία θα αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας «Πράξη».

Ο Κύριος της Πράξης προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την χρηματοδότηση των
παραπάνω Υποέργων από την συγκεκριμένη Πρόσκληση υπ’ αριθμό 14578/24-07-
2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) με αριθμό ΑΤ11.

Στοιχεία  που  αφορούν  την  Πράξη,  όπως  ο  σκοπός  και  το  περιεχόμενο  της,  η
αναγκαιότητα υλοποίησης της κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  ρυθμίσεις  της  προγραμματικής  περιόδου  2014-
2020,  απαιτείται  η  επιβεβαίωση  της  διαχειριστικής  επάρκειας  και  επιχειρησιακής
ικανότητας  των  φορέων  υλοποίησης  (Δικαιούχων)  συγχρηματοδοτούμενων  έργων
πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος που τίθεται για  την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση
των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι :

 Ο Κύριος της Πράξης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής
και  επιχειρησιακής  ικανότητας  ως  δικαιούχου  της  προς  υλοποίησης  Πράξης,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-
2020,

 ο  δε  Φορέας  Υλοποίησης  διαθέτει  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  (τεχνικές  και
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την
υλοποίηση της εν λόγω Πράξης,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α')  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 3 του Ν.
4674/2020,  στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης,  με την οποία
προσδιορίζουν  το  γενικό  πλαίσιο  και  τους  ειδικούς  όρους  για  την  εκτέλεση  του
αντικειμένου της.

Με την συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού
(συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα
με  τον  νόμο  και  τις  καταστατικές  του  διατάξεις,  να  παρέχει,  στο  μέτρο  που  του
αναλογεί,  για  τη  διασφάλιση της  επίτευξης  του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου
συμφέροντος.  Πρόκειται  για  μια  σύμβαση  που  συνάπτεται  αποκλειστικά  μεταξύ
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Αρχών, οι  οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που
αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους. 

Η υλοποίηση  της  συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί  αποκλειστικά  σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος στο μέτρο που επιδιώκεται η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την
ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη,
τη  δημιουργία  και  εξασφάλιση  υψηλής  ποιότητας  δημόσιων  χώρων,  τον
εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και
εν γένει το όφελος των Πολιτών. Δηλαδή έχουν χαρακτήρα άμεσα αναπτυξιακό με
αντικείμενο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης

2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής 

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

4. Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

6. Σύσταση και ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης

7. Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης

8. Υπεύθυνοι Υλοποίησης

9. Μεταφορά – Απασχόληση Προσωπικού

10. Πνευματικά Δικαιώματα

11. Λοιποί όροι σύμβασης

12. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

13. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες

14. Επίλυση διαφωνιών

15. Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Σκοπός

Ο  Κύριος  της  Πράξης,  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αριθμό  14578/24-07-2020  (ΑΔΑ:
ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ)  πρόσκληση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  το  πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  Άξονας  Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη
λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των  οικισμών»  με  τίτλο  «Δράσεις  για
υποδομές  που  χρήζουν  αντισεισμικής  προστασίας  (προσεισμικός  έλεγχος)»
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΤ11).  προγραμματίζει  την  υλοποίηση  της  Πράξης  με  τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

Δεδομένου ότι,

A. Ο   Κύριος της Πράξης :  

 δεν  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  για  την  εκτίμηση  της  διοικητικής  και
επιχειρησιακής  ικανότητας  ως Δικαιούχου  του προς υλοποίηση  Έργου,
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σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου
2014-2020,

 έχει ανάγκη την συνδρομή των υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης για την
ορθή και ολοκληρωμένη υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.

B. Ο   Φορέας Υλοποίησης ΔΕΠΑΝ :  

 αποτελεί  Επιχείρηση  Ο.Τ.Α.  που  έχει  ως  βασικό  σκοπό  την  παροχή
Τεχνικής  Υποστήριξης  σε  Φορείς  υλοποίησης  αναπτυξιακών έργων και
δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους
ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε
τομεακά  και  περιφερειακά  προγράμματα,  καθώς  και  τη  διαχείριση  και
υλοποίηση αυτών έως και την ολοκλήρωσή τους,

 διαθέτει άρτια στελέχωση με τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι
οποίες  αποτελούν  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  Επιχειρησιακή
Ικανότητα  Ωρίμανσης  και  Υλοποίησης  «Έργων»,  καθώς  και  των
επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας και του Οργανογράμματος του Δικτύου,

 διαθέτει  και  διαχειρίζεται  σε  ετήσια  βάση,  εξειδικευμένο  κατάλογο
επιστημονικού  προσωπικού  για  τις  κατηγορίες  ενεργειών  Τεχνικής
Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π∆4/2002 καθώς και του
Ν.  4412/2016.  Μέσα  από  το  συγκεκριμένο  «ΜΗΤΡΩΟ»  η  Τεχνική
Υπηρεσία του Δικτύου αντλεί το απαραίτητο έκτακτο στελεχιακό δυναμικό
το  οποίο  απαιτείται  ανά  περίπτωση  για  την  κάλυψη  των  αναγκών
Ωρίμανσης  και  Υλοποίησης  της  Κατηγορίας  Μελετών  βάσει  του
Προεδρικού Διατάγματος 541/1978,

 διαθέτει ISO 9001:15 στον Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση
έργων  και  υπηρεσιών,  διενέργεια  διαγωνισμών,  παρακολούθηση  και
διαχείριση,  πιστοποίηση  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  και
οικονομική  διαχείριση  έργων  και  υπηρεσιών,  για  Εθνικά,
Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

 διαθέτει ISO 9001:15 στον Σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων πληροφορικής,
ψηφιακής τεχνολογίας, μηχανοργάνωσης και ασφάλειας δεδομένων,

 διαθέτει την απαραίτητη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα ως Φορέα
Υλοποίησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
1429:2008,  τους  οδηγούς  εφαρμογής  ΕΛΟΤ 1431-1,  ΕΛΟΤ 1431-2  &
ΕΛΟΤ 1431-3 (Τύπος Α,Β,Γ) για επίπεδο 1.

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ν.
3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  στη  σύναψη  της  παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της το οποίο είναι η άσκηση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» από τον Φορέα Υλοποίησης, για λογαριασμό
του Κυρίου της Πράξης.

1.2 Περιγραφή της Πράξης

Η  αντισεισμική  δόμηση  των  κτιρίων  αποτελεί  αναμφισβήτητα  τον  κύριο  και
καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.
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Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει  την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην
Ευρώπη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις
σεισμικές  καταπονήσεις,  αποτελούσε  και  αποτελεί  βασική  προτεραιότητα  της
Πολιτείας.

Στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα,
κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών, που παρέχουν στα
σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας.

Με το δεδομένο όμως ότι ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε στην
Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985, δημιουργείται
εύλογα  το  ερώτημα  για  το  πόσο  ασφαλή  μπορεί  να  είναι  τα  κτίρια  που
κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985.

Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά κτίρια συνάθροισης κοινού ή
κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς
χρήσης,  και  κυρίως  τα  νοσοκομεία,  σχολεία,  κτίρια  διοίκησης,  τηλεπικοινωνίας,
παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.

Είναι  προφανές  ότι  η  χρονική  περίοδος  που μελετήθηκε  και  κατασκευάστηκε  ένα
κτίριο, μολονότι  αποτελεί κρίσιμο στοιχείο (γιατί  παραπέμπει άμεσα στον ισχύοντα
τότε  αντισεισμικό  κανονισμό,  στην  ποιότητα  των υλικών και  στην  τεχνολογία  που
χρησιμοποιήθηκε), δεν αρκεί για την εκτίμηση της αντισεισμικής του επάρκειας.

Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την σεισμική συμπεριφορά των
κτιρίων  που  έχουν κατασκευαστεί  στην  ίδια  χρονική  περίοδο,  η  αναζήτηση και  ο
εντοπισμός των οποίων αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή εργασία.

Και αυτό διότι  σε πολλές περιπτώσεις  οι  μελέτες των κτιρίων έχουν χαθεί ή είναι
δύσκολο να ευρεθούν, άλλα και όταν είναι διαθέσιμες, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η
ακριβής εφαρμογή των.

Αυτό  σημαίνει  ότι  πολλά  κατασκευαστικά  στοιχεία,  που  είναι  καθοριστικά  για  τη
σεισμική συμπεριφορά ενός κτιρίου, όπως για παράδειγμα οι οπλισμοί, οι διατομές
στοιχείων που έχουν επενδυθεί,  η  ποιότητα  των υλικών,  η  θεμελίωση,  κ.α.,  είναι
αδύνατο να ελεγχθούν οπτικά και απαιτείται η χρήση μεθόδων που είναι δαπανηρές,
αλλά κυρίως προϋποθέτουν τη μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας του κτιρίου.

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την σεισμική ασφάλεια των κτιρίων είναι και το
αναμενόμενο μέγεθος του σεισμικού κινδύνου που τα απειλεί.

Η σεισμική επικινδυνότητα μιας περιοχής μόνον πιθανολογικά μπορεί να εκτιμηθεί και
η  μέγιστη  αναμενόμενη  σεισμική  δράση σε  ένα  συγκεκριμένο  σημείο  αλλά  και  η
σφοδρότητα με την οποία θα καταπονήσει ένα συγκεκριμένο κτίριο, ενέχει πολλές
αβεβαιότητες,  όπως  έχει  αποδειχτεί  και  από  τους  πρόσφατους  σεισμούς  στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά το εγχείρημα της εκτίμησης της σεισμικής ασφάλειας
ενός κτιρίου ακόμα πιο δύσκολο.

Στις παραπάνω δυσκολίες και αβεβαιότητες οφείλεται το γεγονός ότι σε καμία χώρα
του  κόσμου  δεν  υφίσταται  μέχρι  σήμερα  κανονιστικό  πλαίσιο  υποχρεωτικής
εφαρμογής προσεισμικού ελέγχου του συνόλου των κτιρίων.

Αλλά και για τα Δημόσια κτίρια ο προσεισμικός έλεγχος έτυχε μέχρι σήμερα πολύ
περιορισμένης εφαρμογής διεθνώς.

Η μόνη σοβαρή και  (σχετικά)  ευρείας κλίμακας επιχείρηση προσεισμικού ελέγχου
Δημοσίων κτιρίων είναι αυτή που καθιερώθηκε στις ΗΠΑ το 1994.

Στην  Ελλάδα,  το  θέμα του προσεισμικού  ελέγχου των Δημόσιας  και  κοινωφελούς
χρήσης  κτιρίων  ετέθη  το  1997  (λίγο  μετά  την  εφαρμογή  του  Νέου  Ελληνικού
Αντισεισμικού Κανονισμού) με την Εγκύκλιο 53 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχεδιασμός
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Έκτακτης Ανάγκης για κοινωφελή κτίρια σε επίπεδο Νομού».  Παράλληλα, τον ίδιο
χρόνο, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε στον ΟΑΣΠ την επεξεργασία σχετικού κανονιστικού
πλαισίου.

Η  εργασία  της  διαμόρφωσης  μιας  εφικτής,  προσαρμοσμένης  στις  Ελληνικές
συνθήκες και επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασης για τον Προσεισμικό Έλεγχο
των Δημοσίων Κτιρίων ανατέθηκε από τον ΟΑΣΠ σε επιστημονική ομάδα, στην οποία
συμμετείχαν επιστήμονες από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Η επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΣΠ, αξιοποιώντας την εμπειρία
από την  εφαρμογή μεθόδων προσεισμικού ελέγχου σε άλλες χώρες,  κυρίως στις
ΗΠΑ και  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  συνθήκες  δόμησης  κτιρίων  στη  χώρα  μας,
επεξεργάστηκε  και  διαμόρφωσε  ένα  κανονιστικό  πλαίσιο  αναφοράς  για  τον
προσεισμικό έλεγχο, το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου:

 Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), για την
πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων
δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

 Τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της
σεισμικής  ικανότητας  με  βάση  αναλυτικότερους  υπολογισμούς  και  (μη
καταστροφικό)  έλεγχο  ποιότητας  των  υλικών,  για  όσα  κτίρια  προκύψει
ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του ΤΟΕ.

 Την  αναλυτική  αποτίμηση  της  σεισμικής  ικανότητας  και  (ενδεχομένως)
σύνταξη μελέτης αποκατάστασης - ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει τοπική
ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.

Ο προσεισμικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας που
παρέχουν  τα  Δημόσια  και  κοινωφελή  κτίρια  έναντι  των  μέγιστων  πιθανοτικά
αναμενόμενων σεισμικών δράσεων στην περιοχή που ευρίσκονται.

Κτίρια  που  στεγάζουν  δομές  υγείας,  σχολεία,  δημόσιες  υπηρεσίες,  υπηρεσίες
εξυπηρέτησης κοινού, τηλεπικοινωνιακές μονάδες ή μονάδες παραγωγής ενέργειας,
υπάγονται  στην  κατηγορία  των  κοινωφελούς  χρήσης  κτιρίων,  ανεξάρτητα  από το
ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οποίο ευρίσκονται.

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα εξαρτηθεί  η  λήψη των απαραίτητων
μέτρων  για  την  προστασία  του  κοινού  που  συναθροίζεται  σε  αυτά  και  για  την
εξασφάλιση των κρίσιμων λειτουργιών τους.

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει διά των αρμοδίων
υπηρεσιών του έναντι του Κυρίου της Πράξης, τόσο την ευθύνη και την αρμοδιότητα
της  Αναθέτουσας  Αρχής  όσο  και  την  Ανάθεση,  Σύναψη,  Εποπτεία  και  Επίβλεψη
Δημοσίων Μελετών και Έργων καθώς και την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Το σύνολο των Υποέργων της Πράξης περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο
Πράξης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στην αίτηση χρηματοδότησης
και  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α της  παρούσας  σύμβασης.  Το  εν  λόγω  Τεχνικό  Δελτίο
αντικαθίσταται  από  το  εγκεκριμένο  Τεχνικό  Δελτίο  μετά  την  έγκριση  της  αίτησης
χρηματοδότησης και αποτελεί το τελικό προς υλοποίηση αντικείμενο της Πράξης.

Πιο  συγκεκριμένα,  το  αντικείμενο  της  Πράξης  περιλαμβάνει  όλες  τις  εργασίες  και
ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση των κάτωθι Υποέργων :

1.2.1 Υποέργο  1  :  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Αφορά στη χρηματοδότηση του υποέργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
με  τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΚΡΙΣΙΜΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Εκπόνηση  Προγράμματος  Πρωτοβάθμιου  ή  και  Δευτεροβάθμιου
Προσεισμικού  Ελέγχου  Κρίσιμων  Υποδομών (σχολεία,  αθλητικές
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχείο,
μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δήμου, βάσει των
προδιαγραφών  του  Οργανισμού  Αντισεισμικού  Σχεδιασμού  &  Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της
σεισμικής ικανότητας όσο και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας
που  πρέπει  να  ληφθούν  ανά  περίπτωση  (κατηγορίες  προτεραιότητας
Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου : Α, Β και Γ). 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής δύο (2) επάλληλες φάσεις: 

 1α)  Πρωτοβάθμιος  Προσεισμικός  Έλεγχος :  Ταχύς  οπτικός  έλεγχος
(Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική
διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) στις κρίσιμες υποδομές ιδιοκτησίας του Δήμου.
Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον
Τ.Ο.Ε.  και  επιλογή  εκείνης  της  ομάδας  επισφαλών  υποδομών  για  τις
οποίες απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος. 

 1β) Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος : Εφαρμογή, στις κρίσιμες
υποδομές  που  επιλέγονται  βάσει  του  Πρωτοβάθμιου  Προσεισμικού
Ελέγχου,  επί  τόπου  μη  καταστροφικών  δοκιμών,  αποτύπωση  και
καταγραφή ή επαλήθευση διατομών (και οπλισμών όπου υπάρχουν) σε
κρίσιμα δομικά στοιχεία καθώς και άλλων κρίσιμων δομικών δεδομένων,
λήψη  δοκιμίων,  και  ότι  άλλο  κρίνεται  απαραίτητο,  για  την  εκτέλεση
προσεγγιστικών  υπολογισμών  αντοχής,  με  στόχο  τον  προσδιορισμό
εκείνων των υποδομών που έχουν χαμηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή
ή  που  είναι  περισσότερο  επισφαλή  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  που
εξετάστηκαν,  και  επομένως  χρήζουν  άμεσα  Μελέτης  Αποτίμησης  –
Ανασχεδιασμού (σημείο 2).

2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας)
&  Τευχών  Δημοπράτησης για  μία από  τις  κρίσιμες  υποδομές  που  θα
επιλεγεί  κατόπιν  της  σχετικής  Έκθεσης  Τεκμηρίωσης.  Σε  περίπτωση
κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει και
βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.

Αποδεκτός τρόπος για την εκτίμηση της σεισμικής επάρκειας ή ανεπάρκειας
ενός κτιρίου και την μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης θεωρείται η διενέργεια
μελέτης αποτίμησης και ανασχεδιασμού χρησιμοποιώντας τους σύγχρονους
κανονισμούς  όπως  ο  ΚΑΝ.ΕΠΕ.  (Κανονισμός  Επεμβάσεων)  για  τα  κτίρια
οπλισμένου  σκυροδέματος  ή  ο  υπό  έκδοση  ΚΑΔΕΤ  (Κανονισμός  για
Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας) για τα κτίρια από φέρουσα
τοιχοποιία καθώς και τα σχετικά κείμενα των Ευρωκωδίκων. 

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, ενδείξεις ή υπόνοια αστοχίας του
εδάφους ή/και της θεμελίωσης, στις μελέτες πρέπει να περιλαμβάνεται και η
εκπόνηση εδαφοτεχνικής έρευνας και μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Κανονισμών. 

Η Έκθεση Τεκμηρίωσης στηρίζεται σε τέσσερεις (4) κύριους παράγοντες:

 στην  κατηγορία  προτεραιότητας  Α,  Β  ή  Γ  της  κρίσιμης  υποδομής
(Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος, του ανωτέρου σημείου 1α), 
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 στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού
Ελέγχου (του ανωτέρω σημείου 1β), 

 την  σπουδαιότητα  της  κρίσιμης  υποδομής  (όπως  κατηγορία
σπουδαιότητας κατά ΕΑΚ, εξυπηρετούμενα άτομα κ.α.) και

 την τεχνοοικονομική προσέγγιση του έργου υλοποίησης.

3. Υλοποίηση  του  φυσικού  αντικειμένου  μελετών  Αποτίμησης  –
Ανασχεδιασμού (Στατικής  Επάρκειας) κρίσιμων  υποδομών,  όπως αυτές
επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2. 

Στο πλαίσιο του έργου για τις κρίσιμες υποδομές του Σταδίου 1, Πρωτοβάθμιου
και  Δευτεροβάθμιου  Προσεισμικού  Ελέγχου,  που  προκύπτει  από  την  Έκθεση
Τεκμηρίωσης ότι έχουν χαμηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή και για τις οποίες
θα εκπονηθεί η Μελέτη Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) του
σταδίου  2,  δύναται  να  ακολουθήσει  η  διαδικασία  υλοποίησης  του   φυσικού
αντικειμένου για την Στατική του Ενίσχυση.

Οι οικοδομικής εργασίες επισκευές και ενίσχυσης που θα πραγματοποιηθούν θα
περιγράφονται αναλυτικά στο ως άνω τεύχος μελέτης και θα αφορούν ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά τα παρακάτω :

 α) Καθαιρέσεις κάθε υλικού (τοίχοι,  κουφώματα, επιχρίσματα, δάπεδα, Η/Μ
εγκαταστάσεις),  προκειμένου να παραμείνει  μόνο ο φέρον οργανισμός του
κτιρίου

 β) Καθαίρεση τμημάτων φέροντος οργανισμού

 γ) Επισκευή Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και συγκεκριμένα: Όλα τα
υποστυλώματα,  τα περισσότερα από τα δοκάρια,  ικανός  αριθμός  πλακών,
τόσο με εκτοξευόμενο όσο και με έγχυτο σκυρόδεμα. Επίσης δημιουργούνται
πολλά νέα τοιχώματα σκυροδέματος μεγάλου μήκους για την ανάληψη των
σεισμικών δυνάμεων.

 δ) Εκσκαφή των θεμελίων, και εκτενή ενίσχυση της θεμελίωσης του κτιρίου με
νέες πεδιλοδοκούς και πλάκα γενικής κοιτόστρωσης.

Το αντικείμενο του Υποέργου 1 περιλαμβάνει  όλες τις  εργασίες και ενέργειες  που
αφορούν την ωρίμανση και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου και περιγράφεται
αναλυτικά  στο  Τεύχος  Τεχνικών  Δεδομένων για  το  έργο  με  τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τόσο στην αίτηση χρηματοδότησης όσο
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας σύμβασης. 

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί  τα    Στάδια 1 και 2 του  
Υποέργου  1     με  τίτλο    «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
– ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»       με Ιδία Μέσα βάσει απόφασης Δ.Σ. με αρ. 43/20-03-2021.   

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Φορέα  Υλοποίησης  συντάσσει  τα  Παραδοτέα  (μελέτες,
εκθέσεις, τεύχη κ.ά.) και τα υποβάλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία
τα ελέγχει και τα παραλαμβάνει. 

Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Αρχή
θεωρεί τις μελέτες και έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης
της Πράξης.

Στο  πλαίσιο  της  παρούσης,  ο  Φορέας  Υλοποίησης  υλοποιεί  το  Στάδιο  3  του
Υποέργου 1 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  –  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  –  ΑΓΙΩΝ
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ΘΕΟΔΩΡΩΝ» με την διαδικασία περί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με
τον Ν. 4412/2016.

1.2.2 Υποέργο 2 : με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ»

Αφορά  Δράσεις  Μέτρων  Πρόληψης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Πράξης  με
τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις :

Δράση  Α  -  Εκπόνηση  Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών

Το ως άνω Σχέδιο θα εκπονηθεί για λογαριασμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται
αναλυτικά  στην  παράγραφο  15.2  του  Γενικού  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών
με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με το υπ’
αριθ.  717/30-1-2020 (ΑΔΑ:  6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ)  έγγραφό της,  και  σύμφωνα με  το
Πρότυπο  Υπόδειγμα  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών της ΓΓΠΠ.

Σκοπός 

Με το Σχέδιο  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών και  Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης
Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  επιδιώκεται  η  άμεση  και  συντονισμένη
απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  από  την  εκδήλωση  σεισμών  και  την  άμεση
διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής,
της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και
η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο

Αντικειμενικοί Στόχοι

 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε
Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής
Προστασίας.

 Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας
που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για
την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση  των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

 Συντονισμένη  δράση  των  εμπλεκόμενων  Φορέων  σε  τοπικό  επίπεδο  στην
αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση  των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

Περιγραφή Αντικειμένου

Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  και
Άμεσης/Βραχείας  Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών
δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις :

 Α]  δράσεις  αποτελεσματικής  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  από  την
εκδήλωση σεισμών και 

 Β] δράσεις άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών τους
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Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
Φορέων σε τοπικό επίπεδο και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται
από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δράση  Β  -  Ενημέρωση  κοινού  για  δράσεις  που  δρομολογούνται  για  την
αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  και  την  άμεση/βραχεία  διαχείριση  των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με  θέματα που  αφορούν σε στοιχεία
εξέλιξης της σεισμικότητας και μέτρα αυτοπροστασίας – ενδεδειγμένες συμπεριφορές
του κοινού σε μετασεισμικό περιβάλλον αποτελούν αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π.

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο,  με
στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών
τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του
Κεντρικού Συντονιστικού  Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.)  (αρθ.  5,  Ν.
3013/2002), εφόσον αυτό συγκληθεί.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας
των  Περιφερειών  στη  διαχείριση  των  συνεπειών  (αντιμετώπιση  -  βραχεία
αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν
την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας
των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση),
αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Η  συγκεκριμένη  δράση  λειτουργεί  συμπληρωματικά  με  το  Υποέργο  3  με  τίτλο
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ».

Δράση  Γ  –  Εκπόνηση  Προγράμματος  για  τον  Έλεγχο  του  Σχεδίου  με  την
εφαρμογή Ασκήσεων

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης  Συνεπειών  από  την  Εκδήλωση  Σεισμών  θα  πρέπει  να
πραγματοποιούνται  ασκήσεις  που  διοργανώνονται  από  το  Γραφείο  Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον
έλεγχο  των  διαδικασιών  και  σχεδίων  που  συντάσσονται  σε  εφαρμογή  της  ΥΑ
1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Για  το σκοπό αυτή η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ έχει εκδώσει επικαιροποιημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό
και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας» με το 532/23-01-2020 έγγραφό
της με ΑΔΑ:ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα σχεδιαστεί  εξειδικευμένο για τον Δήμο
Πρόγραμμα  για  την  διεξαγωγή  ασκήσεων  Πολιτικής  Προστασίας  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
μετά την εκδήλωση σεισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η διεξαγωγή ασκήσεων συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος
δοκιμασία,  εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας,  επάρκειας,
αλλά  και  του  επιτυχούς  συντονισμού  των  φορέων  σε  δράσεις  αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω σεισμού.
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Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής
ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου,  με στόχο την επαύξηση της
διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου, στο
πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
σεισμού.

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο
στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου, για τη βελτίωση
του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, χωρίς την εμπλοκή άλλων
φορέων  και  υπηρεσιών  (ΕΛ.ΑΣ.,  Π.Σ.,  ΕΚΑΒ,  κλπ)  οι  οποίοι  θα  κληθούν  να
συμμετέχουν σε δεύτερο στάδιο.

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το Υποέργο 2 με τίτλο
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» με Ιδία Μέσα βάσει απόφασης Δ.Σ. με αρ. 43/20-
03-2021.

1.2.3 Υποέργο 3 : με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

Αφορά Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης  με  τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  –  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  –  ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω :

1.2.3.1 Σκοπός - Στόχοι 

Η  υποχρέωση  για  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  και  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  σύμφωνα  με  τους
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν»

Για την εξυπηρέτηση «του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν» σχετικά με τη
διαχείριση  των  πόρων  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  σε
συμφωνία  με  τα  κράτη μέλη καθόρισε  έναν ορισμένο αριθμό  υποχρεώσεων,  έτσι
ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι
σε θέση να γνωρίζει πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι που χορηγήθηκαν.

Κατά συνέπεια, οι υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών που είναι επιφορτισμένες με
τις  διαρθρωτικές  ενισχύσεις  καθορίστηκαν  με  σαφήνεια  στο  πλαίσιο  ενός
«ευρωπαϊκού νόμου».

Η πληροφόρηση των πολιτών είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να προετοιμάζεται
προσεκτικά  και  να  συνοδεύει  όλα  τα  στάδια  της  ζωής  ενός  έργου,  το  οποίο
χρησιμοποιεί πόρους που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τα πιο
παραδοσιακά  (ενημερωτικά  φυλλάδια,  ραδιοφωνικά  μηνύματα,  τηλεοπτικές
εκπομπές, κλπ.) μέχρι τα πιο καινοτόμα (Διαδίκτυο,  Πολυμέσα, οργάνωση ειδικών
εκδηλώσεων – γεγονότων, direct marketing κλπ).

Στόχοι των δράσεων δημοσιότητας του Προγράμματος

Οι στόχοι των δράσεων δημοσιότητας διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

 Γενικοί στόχοι 

 Η  ανάδειξη  του  ρόλου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  ως  Φορέα
Χρηματοδότησης στο ευρύ κοινό. 
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 Η  διασφάλιση  της  διαφάνειας  όσον  αφορά  στην  πρόσβαση  στη
χρηματοδότηση, δηλαδή οι  μηχανισμοί  χορήγησης των πόρων να είναι
διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. 

 Η ανάδειξη της σημασίας των δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ως
μοχλός ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας της χώρας μας. 

 Ειδικοί στόχοι 

 Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν και η
ευρεία  διάχυση  των  αποτελεσμάτων  τους  (με  εκλαϊκευμένο  τρόπο),
δίνοντας έμφαση στην μετέπειτα αξιοποίησή τους, αλλά και στα άμεσα και
έμμεσα οφέλη που αποκόμισε ο Κύριος της Πράξης. 

 Η αξιοποίηση κάθε δυνατού και πρόσφορου τρόπου επικοινωνίας (έντυπο
υλικό,  ημερίδες,  εκθέσεις,  workshops,  διαδίκτυο,  social  media  κτλ.),
κατάλληλου  να  μεγιστοποιήσει  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα
δημοσιότητας, τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και στις στοχευμένες από
τις Δράσεις ομάδες κοινού. 

 Η ενεργοποίηση και η συμμετοχή του Κυρίου της Πράξης. 

 Η  συγκέντρωση  και  αξιολόγηση  των  απόψεων,  προτάσεων
βελτιστοποίησης  κ.λ.π.  των όποιων ενεπλάκησαν στην  υλοποίηση  των
έργων. 

 Η ανάδειξη της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η ανάδειξη  καινοτόμων ιδεών, με πηγή αναζήτησης τους τομείς  που η
χώρα  παρουσιάζει  συγκριτικό  πλεονέκτημα,  με  αποτέλεσμα  την
αξιοποίηση  του  υφιστάμενου  και  νέου  ερευνητικού  δυναμικού,  την
κατοχύρωση τους μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την προσέλκυση
επενδύσεων.

1.2.3.2 Περιγραφή Αντικειμένου 

Το αντικείμενο του Υποέργου 3 αφορά στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τον
προσδιορισμό  και  υλοποίηση  της  επικοινωνιακής  στρατηγικής  και  αιτιολογημένου
σχεδίου δράσης δημοσιότητας.

Ειδικότερα:

Δράση Α - Προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και κατάρτιση του Σχεδίου
Δράσεων Δημοσιότητας (  Media     Plan  )  

Περιλαμβάνει το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων Δημοσιότητας, το οποίο θα συνιστά μια
ολοκληρωμένη  μελέτη  επικοινωνιακής  στρατηγικής  και  ένα  αιτιολογημένο  σχέδιο
δράσεων δημοσιότητας. Τα παραδοτέα θα περιέχουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα :

 Προσδιορισμό  της  επικοινωνιακής  στρατηγικής  και  των  επικοινωνιακών
στόχων του Προγράμματος

 Κατάρτιση  ολοκληρωμένου  και  αναλυτικού  σχεδίου  με  αιτιολογημένο
προσδιορισμό των δράσεων ή των κατηγοριών των δράσεων, καθώς και του
αντίστοιχου  οικονομικού  αντικειμένου  για  κάθε  δράση  πάντοτε  εντός  του
πλαισίου του συνολικού Προϋπολογισμού του Υποέργου 3. 

 Πλάνο διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, κατ’ ελάχιστο 1 τον αριθμό, με
διακριτές θεματικές. 
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Δράση Β - Υλοποίηση και Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Δημοσιότητας (  Media  
Plan  )  

Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαμβάνονται στο
εφαρμοστέο Σχέδιο Δράσεων δημοσιότητας. 

Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται ενδεικτικά : 

 Τηλεοπτικά  μηνύματα  -  Μεταδόσεις  μηνυμάτων  σε  περιφερειακούς
τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τα έτη 2021 και 2022.

 Ραδιοφωνικά  μηνύματα  :  Μεταδόσεις  μηνυμάτων  σε  περιφερειακούς
σταθμούς κατά τα έτη 2021 και 2022.

 Έντυπες καταχωρήσεις : Εμφανίσεις καταχωρήσεων σε Τύπο, (πανελλαδικής
κυκλοφορίας, περιφερειακά έντυπα) κατά τα έτη 2021 και 2022.

 Εμφανίσεις / διαφημίσεις σε υψηλής επισκεψιμότητας ιστοσελίδες κατά τα έτη
2021 και 2022.

 Δράσεις  /  Ενέργειες  προβολής,  στα  πλέον  διαδεδομένα  Μέσα  Κοινωνικής
Δικτύωσης  της  ψηφιακής  εποχής και  συγκεκριμένα  στα  Facebook,  Twitter,
You Tube και Instagram, κατά τα έτη 2021 και 2022.

 Υπηρεσίες  για  το  συντονισμό  υλοποίησης  της  διαφημιστικής  προβολής  σε
ΜΜΕ «MEDIA PLAN», κατά τα έτη 2021 και 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης
του παρόντος υποέργου.

 Υπηρεσίες υποστήριξης του Φορέα Υλοποίησης κατά τα έτη 2021 και 2022,
για τη λειτουργία Γραφείου τύπου με στόχο την διάδοση πληροφορίας στο
σύνολο της κοινής γνώμης, όσο και σε ειδικά κοινά σύμφωνα με το Media
Plan.

 Διοργάνωση  ημερίδων,  εκδηλώσεων  προβολής  και  ενημέρωσης  του
ευρύτερου κοινού.

 Εκτυπώσεις  ενημερωτικού  έντυπου  υλικού  και  λοιπές  παραγωγές  για  το
ευρύτερο κοινό.

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το Υποέργο 3 με τίτλο
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ  H  ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» με Ιδία Μέσα βάσει απόφασης  
Δ.Σ. με αρ. 43/20-03-2021.

1.2.4 Υποέργο 4 : Εκχώρηση Αρμοδιότητας Αναθέτουσας Αρχής

Αφορά  την  ανάληψη  από  τον  Φορέα  Υλοποίησης  της  αρμοδιότητας  ως
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ  για  λογαριασμό  του  Κυρίου  της  Πράξης,  έναντι  του
αρμόδιου  τμήματος  (ΕΥΔΕ  -  ΥΠΕΣ)  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  Άξονας  Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη
λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των  οικισμών»  με  τίτλο  «Δράσεις  για
υποδομές  που  χρήζουν  αντισεισμικής  προστασίας  (προσεισμικός  έλεγχος)»
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11), να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) :

 Ωρίμανση  του  Έργου  (έλεγχος  πληρότητας  ή/και  σύνταξη  ή/και
επίβλεψη  ή/και  θεώρηση  των  απαιτούμενων  μελετών  και  λήψη,  σε
συνεργασία  με  τον  Κύριο  του Έργου,  κατά το  μέτρο που τυχόν τους
αναλογεί,  των  απαιτούμενων  αδειοδοτήσεων  και  εγκρίσεων  όπως
προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν.4674/2020)

 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης

 Σύνταξη  ή/και  Επικαιροποίηση  Διακηρύξεων  για  την  επιλογή
αναδόχου/ων για την υλοποίηση του Έργου.
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 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου/ων σύμφωνα
με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων.

 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον/τους ανάδοχο/ους.

 Παρακολούθηση και διοίκηση της υλοποίησης του Έργου (επίβλεψη).

 Παρακολούθηση χρηματορροών και υποστήριξη του Κυρίου του 
Έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Έργου.

 Παραλαβή  του  Έργου  στο  σύνολό  του  (στις  περιπτώσεις  τεχνικών
έργων έως και την οριστική παραλαβή).

 Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο της Πράξης με
πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση (ολοκληρωμένο φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο).

Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  της  παρούσης,  ο  Φορέας  Υλοποίησης,  δια  των
αρμοδίων  οργάνων  και  του  προσωπικού  του,  ασκεί  όλα  τα  καθήκοντα  της
Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στη  νομοθεσία  περί
Δημοσίων Έργων. 

Διευκρινίζεται  ρητά  στην  περίπτωση  αυτή  ότι  ο/οι  ανάδοχος/οι  του/των
επιπλέον Υποέργου/ων της Πράξης εκτελούν το/α Υποέργο/α για λογαριασμό
του Κυρίου της Πράξης και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του
Κυρίου της Πράξης την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η περιοχή στην
οποία εκτελείται  το Έργο, η έδρα του Φορέα Υλοποίησης,  η έδρα του Κυρίου της
Πράξης καθώς και η περιοχή εντός των διοικητικών του ορίων.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.1 Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου των Σταδίων 1 και 2
του  Υποέργου  1,  της  Πράξης,  βάσει  της  απόφασης  Δ.Σ.  του  Φορέα
Υλοποίησης με αρ. 43/20-03-2021 για την υλοποίηση με Ιδία Μέσα, ανέρχεται
σε  εκατό  σαράντα  οκτώ  χιλιάδες  οκτακόσια  ευρώ  (148.800,00  €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

3.2  Για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  του  Σταδίου  3  του  Υποέργου  1,   ο
ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  σε  εξακόσιες  είκοσι  χιλιάδες  ευρώ
(620.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α..  Σημειώνεται  ότι  για  την
υλοποίηση του σταδίου 3 είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί η υλοποίηση του
σταδίου 2.

3.3 Ο προϋπολογισμός  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  του  Υποέργου  2,
ανέρχεται  σε  είκοσι  τέσσερεις  χιλιάδες  οκτακόσια  ευρώ  (24.800,00  €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

3.4 Ο προϋπολογισμός  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  του  Υποέργου  3,
ανέρχεται  σε  είκοσι  τέσσερεις  χιλιάδες  οκτακόσια  ευρώ  (24.800,00  €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

3.5 Για  την  υλοποίηση  του  Υποέργου  4  που  αφορά  την  Εκχώρηση  της
Αρμοδιότητας Αναθέτουσας Αρχής και την κάλυψη του διοικητικού κόστους
για την υπηρεσία επίβλεψης και διαχείρισης της Πράξης το κόστος ανέρχεται
σε ποσοστό 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του Σταδίου 3 του
Υποέργου 1.

3.6 Το ποσό των παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 μπορεί να αναπροσαρμοσθεί
με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με

18



τις  υποδείξεις  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  (ΕΥΔΕ  -  ΥΠΕΣ)  του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  εφόσον
τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

3.7 Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
έγκριση από τον Κύριο της Πράξης.

3.8 Για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσης  Προγραμματικής
Σύμβασης, ο τρόπος καταβολής του ποσού των παραγράφων 3.1 έως και 3.4
στον Φορέα Υλοποίησης θα γίνεται βάσει του προγράμματος εκταμιεύσεων
και των αντίστοιχων χρηματοροών από το  αρμόδιο τμήμα (ΕΥΔΕ - ΥΠΕΣ) του
Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΆΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4.1 Η  διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
και λήγει με την ολοκλήρωση της Πράξης και την παράδοσή της σε πλήρη λειτουργία
από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο της Πράξης.

4.2 Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της  Πράξης καθορίζεται  στο Τεχνικό
Δελτίο  Πράξης,  χωρίς  να  περιλαμβάνεται  ο  χρόνος  που  θα  απαιτηθεί  για  την
παραλαβή  των  παραδοτέων  από  την  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος γίνονται μετά από σύμφωνη
γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

5.1 Ο Κύριος της Πράξης 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 καταρτίσει  το  Τεχνικό  Δελτίο  Προτεινόμενης  Πράξης  και  κάθε  επόμενη
τροποποίηση του.

 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 και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης
προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.

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

 Να προβαίνει όπου απαιτείται στις απαιτούμενες ενέργειες και στην έκδοση
των σχετικών αποφάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του
Έργου και την ολοκλήρωση των πληρωμών της Πράξης.

 Να  διασφαλίσει  τη  λειτουργία  του  Έργου  μετά  την  ολοκλήρωσή  του  είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.

 Να παρέχει  υποστήριξη  στον  Φορέα Υλοποίησης  για  την  εξασφάλιση  των
κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της Πράξης.

 Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για
την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να προωθεί τις ενέργειες των
συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.

 Να επιβαρύνεται  εξ  ολοκλήρου  τον  προκύπτοντα  Φ.Π.Α.  του  Έργου  στην
περίπτωση κατά την οποία δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση. 
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 Να  επιβαρύνεται  την  νομική  υποστήριξη  έναντι  τρίτων  κατά  τη  διάρκεια
υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωσή της,
είτε  ενεργοποιώντας  τη  Νομική  του  Υπηρεσία,  εφόσον  διαθέτει,  είτε
καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τις δαπάνες ή αμοιβές που τυχόν απαιτηθούν σε
εξωτερικούς συνεργάτες. 

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

5.2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει : 

 Να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της Πράξης, όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Η Πράξη περιγράφεται αναλυτικά
στο εγκεκριμένο Τεχνικό  Δελτίο  το οποίο  και  θα  αποτελέσει  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα,  προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  αρτιότητα  υλοποίησης
της Πράξης.

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

 Να κοινοποιεί στον Κύριο της Πράξης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

 Να τηρεί ως Αναθέτουσα Αρχή τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης
ένταξης πράξης. 

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 Να διενεργεί  τους διαγωνισμούς,  την  αξιολόγηση των προσφορών και  την

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει
των σχετικών συμβάσεων.

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο της Πράξης) τη χρηματοδότηση
του  Έργου  μεριμνώντας  για  την  εγγραφή  του  σε  συλλογική  απόφαση
χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές εφόσον αυτό απαιτείται.

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο της Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»

6.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στην  παρ.  2α  του  άρθρου  100  του  Ν.  3852/2010,  συστήνεται  όργανο
παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον
Κύριο της Πράξης.

6.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου της Πράξης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου της Πράξης, ο οποίος ορίζεται Μέλος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Μέλος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

6.3 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση  όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της
παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  είναι  αρμόδια  για  την  παραλαβή  και
πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του προγράμματος συνολικά. Η σύσταση της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γίνεται ύστερα από πρόσκληση των μελών της
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από τον εκπρόσωπο του Κυρίου της Πράξης με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά,
mail κλπ), το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας.

Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»: 

• Παρακολουθεί  την  πορεία  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

• Ελέγχει  την  υλοποίηση  των  επιμέρους  αντικειμένων  της  Προγραμματικής
Σύμβασης, θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής. 

• Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης. 

• Εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
αντικειμένου  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ανάλογα  με  την  πορεία  των
εργασιών. 

• Εισηγείται  την  παράταση,  με  αιτιολογημένη  και  γραπτή  απόφαση,  της
χρονικής διάρκειας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα
με τους όρους αυτής.

• Μεριμνά  για  την  απρόσκοπτη  χρηματοδότηση  της  Προγραμματικής
Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής.

6.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελείται από
στελέχη του Φορέα Υλοποίησης, το οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης,  γνωμοδοτεί  και  εκφέρει  άποψη επί  των ειδικών  επιστημονικών
θεμάτων  που  σχετίζονται  με  την  υλοποίηση  της  παρούσας  Προγραμματικής
Σύμβασης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή
απόψεις της «Τεχνικής Επιτροπής» δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. 

6.5 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται κάθε φορά για την παραλαβή
του κάθε παραδοτέου, ή  όποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

6.6 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή
εκπροσωπούνται  σ'  αυτήν  όλα  τα  μέλη  της και  αποφασίζει  για  κάθε  θέμα  με
πλειοψηφία  του  συνόλου  των  παρευρισκόμενων,  εκτός  αν  για  συγκεκριμένες
αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί
να  αντιπροσωπευθεί  από  ένα  αναπληρωματικό.  Μπορεί  επίσης,  με  έγγραφη
εξουσιοδότηση,  ένα  μέλος  της  «Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης»  να
εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

6.7  Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι αιτιολογημένες,
λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους
συμβαλλόμενους φορείς. 

6.8 Οι  λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της
Κοινής Επιτροπής, θα προσδιοριστούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7   : ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

7.1 Ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα µε τον Ν.4412/2016, άρθρο 44 παράγραφος 3,
και υπό τον όρο της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου, ευθύνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια  της  παρούσας  Σύμβασης  έναντι  του  Κυρίου  της  Πράξης  για  την  καλή
εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  που  έχει  αναλάβει.  Έναντι  των  τρίτων  ο  Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο της Πράξης.
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7.2  Αν καθυστερήσει  ή ματαιωθεί  η εκτέλεση προγραμματισμένου έργου,  εξαιτίας
γεγονότων που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως καθυστερήσεις σε
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, άδειες επέμβασης από δασαρχείο
και  λοιπές  αδειοδοτήσεις,  ο  Φορέας  Υλοποίησης  απαλλάσσεται  από  την  ευθύνη
έναντι του Κυρίου της Πράξης. 

7.3  Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά περίπτωση
Φορείς του Δημοσίου για προβλήματα καθυστερήσεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του
έργου και να ζητεί την παρέμβαση τους προς άρση των εμποδίων.

ΑΡΘΡΟ 8   : ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Για  τις  ανάγκες  συντονισμού  της  υλοποίησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης
ορίζονται ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης οι παρακάτω:

• Υπεύθυνος για τον Κύριο της Πράξης ορίζεται ο κ. Σπυρίδωνας Καρακούσης,
ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς
του Κυρίου της Πράξης.

• Υπεύθυνος για τον Φορέα Υλοποίησης ορίζεται ο κ. Βασίλης Κουτσιώρης, ο
οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς
του Φορέα Υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 9   : ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
και  στο  πλαίσιο  των  συμφωνημένων  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  των
συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Η  απασχόληση  προσωπικού  του  Κυρίου  της  Πράξης  στον  Φορέα  Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται
με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  Κυρίου  της  Πράξης,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις.
Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του
Κυρίου της Πράξης στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

10.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον
Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλόμενους του) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και  των συμβάσεων που θα
υπογράψει  ο  Φορέας  Υλοποίησης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Προγραμματικής
Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία  του Κυρίου της  Πράξης,  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 της Πράξης κατά το χρόνο παράδοσής της ή αλλιώς κατά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο της
Πράξης χωρίς την καταβολή αμοιβής.

10.2 Όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας
Προγραμματικής  Σύμβασης  πληρούν  την  απαίτηση  για  την  εφαρμογή  του  νόμου
4305/2014  σχετικά  με  την  «Ανοικτή  διάθεση  και  περαιτέρω  χρήση  εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων
του πρώτου κεφαλαίου του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».

Ο  νόμος  αυτός  κατοχυρώνει  την  αρχή  της  εξ  ορισμού  ανοικτής  διάθεσης  και
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα
(open by default), υλοποιώντας παράλληλα την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 EE.
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10.3 Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν από την λειτουργία και διαχείριση
της ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης,  προκειμένου  να  συμβάλει  στη  διάχυση  των  αποτελεσμάτων  για
αναπτυξιακούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 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 της Πράξης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του. 

11.2  Ο Φορέας Υλοποίησης υποστηρίζει, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα
Προγραμματική  Σύμβαση,  δικαστικώς  και  εξωδίκως  τον  Κύριο  της  Πράξης  έναντι
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας.

11.3  Η εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού
Κανονισμού  για  την  Προστασία  Δεδομένων  (ΓΚΠΔ  -  General  Data  Protection
Regulation) εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1 Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης
δε γίνεται ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Όπως
επίσης, καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς
απόφαση  των  εκπροσώπων  των  φορέων  που  υπογράφουν  τη  σύμβαση  και
υπογραφή  σχετικού  τροποποιητικού  εγγράφου,  πάντα  κατόπιν  προηγουμένης
σύμφωνης  γνώμης  -  εισήγησης  που  υπογράφεται  από  τα  μέλη  της  «Κοινής
Επιτροπής  Παρακολούθησης»  και  η  οποία  μεταβάλλει  το  Φυσικό  Αντικείμενο  της
Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα
της καθώς και το Οικονομικό Αντικείμενο αυτής.

12.2  Η  παρούσα  Σύμβαση  μπορεί  να  αναμορφωθεί  και  αναπροσαρμοστεί  στο
πλαίσιο των αναγκών της υλοποίησης της Πράξης, μετά από εισήγηση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

13.1  Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής
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.

13.2  Υποκατάσταση –  Απαγορεύεται  ρητώς  στον  Φορέα  Υλοποίησης  η
υποκατάστασή του  από τρίτο  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσης
Σύμβασης. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου της Πράξης, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα
με υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
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13.3  Καταγγελία –  Ο  Κύριος  της  Πράξης  έχει  το  δικαίωμα  να  καταγγείλει
αιτιολογημένα  τη  σύμβαση  σε  περίπτωση  μη  προσήκουσας  εφαρμογής  των
παραδοτέων και κακής συνεργασίας από πλευράς Φορέα Υλοποίησης. 

13.4 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση
ανώτερης  βίας  (ενδεικτικά  και  μη  περιοριστικά  αναφέρονται  συνθήκες  σεισμού,
πλημμύρας,  φωτιάς,  βανδαλισμού,  πολέμου  κ.α.) που  διαρκεί  πέραν  των  έξι  (6)
μηνών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  επικαλούμενη  ανωτέρα  βία  αποδεικνύεται
δεόντως και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα. 

13.5 Σε  περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή  παραλαβής του έργου με  αποδεδειγμένη
υπαιτιότητα ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων, ο υπαίτιος είναι υπεύθυνος για κάθε
θετική η αποθετική ζημία που προκλήθηκε από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14 :   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

14.1 Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  έχουν  αμοιβαία  υποχρέωση  να  καταβάλλουν  κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να
μεριμνούν  για  τη  συμβιβαστική  επίλυση  των  διαφορών,  που  ενδεχόμενα  να
προκύπτουν  μεταξύ  τους  από  την  εφαρμογή  της  παρούσας  Προγραμματικής
Σύμβασης. 

14.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία  των  όρων  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  που  δεν  θα
επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  παρούσας  σύμβασης,
δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Κορινθίας.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1 Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  Προγραμματικής
Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

15.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική
Σύμβαση, καθώς και η 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 υποχρεώσεις  τους ή
αναγνώριση  δικαιωμάτων στα  συμβαλλόμενα  μέρη,  που  δεν  αναγνωρίζονται  από
αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Κύριο της Πράξης Για τον Φορέα Υλοποίησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

Πρόεδρος Δ.Σ.
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 Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης,
καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση αυτής.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης θα
ορισθούν με επόμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   163/2021
            

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                          
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                     ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

                                                                              ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                               
                                                                              ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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