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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                       

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αρ. 12/2021 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του  

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Στο Γύθειο, σήμερα, την 12η Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Α-

νατολικής Μάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ανατολικής Μάνης, 

ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 3106/08-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη και με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλουν να 

ενημερώσουν το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας τους με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέ-

ματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

 COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020). 

Σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά ( 7 ) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Πέτρος Ανδρεάκος Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

2. Γεωργία Λυροφώνη Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος 

3. Παναγιώτης Τσιριγώτης Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιδήμαρχος 

4. Γεώργιος Καπασούρης - Σεψάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιδήμαρχος 

5. Χαρίλαος Τζαννετάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

6. Γεώργιος Πλαγιαννάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

7. Νικόλαος Τραγάκης Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. ΟΥΔΕΙΣ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Εμμανουήλ Μανωλάκο, υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  
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Αφού ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νομίμου απαρτίας, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και είπε: 

 

Θέμα 8ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», μεταξύ του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Αρ. Απόφασης : 72/2021 

 

Ο Πρόεδρος, για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος τα ε-

ξής:  
 

Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας, μας διαβίβασε το από 12-03-2021 έγγραφο στο 

οποίο αναφέρει τα ακόλουθα : 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Τα-

μείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: 

«Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2020», 

προϋπολογισμού 550.000,00€. - Ορισμός μελών (τακτικά - αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης - 

Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. 

Έχοντας υπόψη 

1) Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά-

της” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010) και ειδικότερα τα άρθρο 100 Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010)  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν4258/2014  

3) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 

4) Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

5) Τις διατάξεις του Ν4555/2018 Μεταρρύθμιση Του Θεσμικού Πλαισίου Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση Της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση Της Συμμέτοχης - Βελτίωση Της Οικονομικής Και Αναπτυξιακής Λειτουργίας Των Ο. Τ. Α. [Πρό-

γραμμα «Κλεισθένης Ι»] – 

6) Την υπ’ αριθμό    169/22.2.2021   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρακτικό Νο 

7/22 -2-2021) περί έγκρισης  κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ -2020ΕΠ82600002 «Αποκατάσταση 

βλαβών στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης  Π.Ε. Λακωνίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 

2020» ποσού 3.700.000,00€. 

 

Εισηγούμαστε 

1) Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστα-

σία  του Δήμου Ανατολικής Μάνης από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2020» που σας επισυνάπτουμε μεταξύ της Περιφέ-

ρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης. 

2) Τον ορισμό μελών στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 και  

3) Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμ-

βασης.» 

 

Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμ-

βασης για την πράξη «Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστασία του δήμου Ανατολικής 

Μάνης» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέ-

ΑΔΑ: 6Σ0ΗΩΨΗ-6Β4



Αριθμός Απόφασης : 72/2021 

Σελίδα 3 από 9 
 

ρειας Πελοποννήσου και του  Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις της περίπτ. ιδ, της παρ. 1, του άρθρου 72, (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) 

του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016. 

 Το από 12-03-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή υπο-

δομών για την αντιπυρική προστασία του δήμου Ανατολικής Μάνης» μεταξύ της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του  Δήμου Ανα-

τολικής Μάνης, το οποίο έχει ως ακολούθως :  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μεταξύ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

για την ΠΡΑΞΗ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα την __/__ /2021  μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

(α) Tου ΝΠΔΔ ΟΤΑ β’ βαθμού με την επωνυμία Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπεί-

ται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα,  

(β) Του ΝΠΔΔ ΟΤΑ α’ βαθμού, με την επωνυμία Δήμος Ανατολικής Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο  Λακωνίας και εκπρο-

σωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Πέτρο Ανδρεάκο ,  

(γ) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης που εδρεύει στην Τρίπολη όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας « Φορέας για την διενέργεια 

των πληρωμών (Υπόλογος )» 

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 

κάθε φορά : 

1) Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά-

της” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010) και ειδικότερα τα άρθρο 100 Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010)  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν4258/2014  

3) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 

4) Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 

5) Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

6) Tις διατάξεις του Ν4555/2018 Μεταρρύθμιση Του Θεσμικού Πλαισίου Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση Της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση Της Συμμέτοχης - Βελτίωση Της Οικονομικής Και Αναπτυξιακής Λειτουργίας Των Ο. Τ. Α. [Πρό-

γραμμα «Κλεισθένης Ι»] –  
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7) Την με αριθμό 118802/10-11-2020(ΑΔΑ:Ω35Μ46ΜΤΛΡ-3Υ5) Απόφαση του Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης  Π.Ε. 

Λακωνίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2020» με προϋπολογισμό  3.700.000,00€. 

8) Την με αριθμό 1564/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης αποδο-

χής χρηματοδότησης από το ΠΔΕ -ΣΑΕΠ826, ποσού 3.700.000,00€ για το έργο 2020ΕΠ82600002 «Αποκατάσταση βλα-

βών στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης  Π.Ε. Λακωνίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 

2020». 

9) Την … / . .2021      απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί κατάρτισης τεχνικού 

προγράμματος από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 826 της Π.Ε. Λακωνίας  όπου εντάχθηκε ως υποέργο η «Κατασκευή υποδομών για την 

αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

10) Την  υπ’ αρ. … /. .2021   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Πελοποννήσου,     για  την έγκριση σύ-

ναψης Π.Σ και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης της Π.Σ. 

11) Την  υπ’ αρ.  … /.  .2021     Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την έγκριση σύνα-

ψης Π.Σ και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ.  

12) Την υπ΄ αριθμ. ….. /  . .2021   Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για συμμε-

τοχή τους στην Προγραμματική Σύμβαση και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. 

13) Την    /21   Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 

1. Προοίμιο  

2. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης  

3. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου  

4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων  

5. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 

6. Διάρκεια 

7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

8. Ρήτρες  

9. Ειδικοί Όροι  

10. Τελικές Διατάξεις  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στο πλαίσιο του τεχνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 826 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ενταγμένο το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  550.0000,00 €, ως υποέργο του  έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλα-

βών στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης Π.Ε. Λακωνίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 

2020» με κωδικό 2020ΕΠ82600002 που εγκρίθηκε με την  αριθμό 118802/10-11-2020(ΑΔΑ:Ω35Μ46ΜΤΛΡ-3Υ5) Απόφαση 

του Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας το «Έργο». Αντικείμενο 

του έργου  είναι η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή υδατοδεξαμενών και συνοδών έργων υποδομής για πυρόσβεση, 

σε συγκεκριμένες θέσεις των περιοχών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 

2020, ώστε να χρησιμεύσουν στην ανατροφοδότηση των μέσων πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών ώστε με τις 

ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ αυτών να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του «έργου» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ».  που θα ανατεθεί από το Δήμο Ανατολικής Μάνης 

στον ανάδοχο κατασκευαστή ή μελετητή. 

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπονται  οι εξής ενέργειες: 

 διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του ανωτέρω έργου ή μελέτης σύμφωνα με τη Σύμβαση που τη διέ-

πει. 

 έγκριση πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών από τον φορέα υλοποίησης της μελέτης. 

 χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

 πληρωμή πιστοποιήσεων 

 Παραλαβή του «Έργου» στο σύνολό του 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

Σκοπός του «Έργου» είναι η θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι η κατασκευή και βελτίωση  υποδομών για 

την αντιμετώπιση των πυρκαγιών  και άλλων φυσικών καταστροφών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης μετά τις ζημίες που έχει 

υποστεί από την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου 2020, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο αντιμετώπισής τους με αποτε-

λεσματικότερο και ασφαλέστερο τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

2.1. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες : 

1. την ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση και σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδο-

τήσεων και εγκρίσεων) 

2. την οργάνωση και το σχεδιασμό υλοποίησης 

3. την σύνταξη ή / και επικαιροποίηση διακηρύξεων 

4. την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων 

(διαγωνισμοί, αξιολόγηση προσφορών, υπογραφή συμβάσεων) 

5. την διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου 

6. την απασχόληση και διάθεση επιστημονικού προσωπικού με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

7. τον έλεγχο ποιοτικά και ποσοτικά των παραδοτέων και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων 

8. την συνεργασία με το φορέα χρηματοδότησης για την τυχόν τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου του έργου 

9. την συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με εξουσιοδοτημένους προς 

τούτο εκπροσώπους καθώς και αναπληρωτές τους  σύμφωνα  με το άρθρο 7 της παρούσης. 

10. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του «Έργου», μέχρι του 

ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασής,  

11. Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές 

αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου»,  

12.  Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προ-

βλεπόμενων στην παρούσα σύβαση,  

13.  Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς του, μέχρι την ο-

ρισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης,  

14.  Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή – στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδίως εγκεκριμένων λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής 

Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης, 

15.  Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του «Έργου», με σα-

φή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης δια του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  ως Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσί-

ων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκο-
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ντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων 

Έργων. 

 

2.2 Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου,  αναλαμβάνει: 

1. Να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών της, που αποσκοπεί  στην ομαλή εκτέλεση των έργων 

κι ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το έργο-μελέτη  σε συνεργασία  με τον Φορέα 

Υλοποίησης . 

2. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμέ-

νου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

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

παρούσας.  

4. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλ-

λαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

5. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 

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

7. Να διαβιβάζει τα αιτήματα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώ-

σεων για τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του Π.Δ.Ε., εντός των εκάστοτε εγκεκριμένων ορίων πληρωμών 

8. Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται από το φορέα υλοποίησης και να υποβοηθά γενικότε-

ρα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητας της. 

 

2.3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως  Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών 

(Υπόλογος) αναλαμβάνει:  

αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις χρηματοροές  του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές του αναδόχου. 

Να ορίσει τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, εργολαβικού 

οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.  

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω 

ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από το φορέα χρηματοδότησης του Έργου (Περιφέρεια Πελοποννήσου) και 

την εγγραφή της επιπλέον πίστωσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.  

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΕ Λακωνίας ΣΑΕΠ826 

και αποτελεί υποέργο του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης  Π.Ε. Λα-

κωνίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2020» με κωδικό 2020ΕΠ82600002 που εγκρίθηκε με την α-

ριθμό 118802/10-11-2020(ΑΔΑ:Ω35Μ46ΜΤΛΡ-3Υ5) Απόφαση του Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και αρχίζει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με την παρ.6&8 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016 και λήγει με την ολοκλήρωση του «Έργου», την παράδοσή του 

σε πλήρη λειτουργία από το Δήμο Ανατολικής Μάνης  δια του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η ανωτέρω χρονική διάρκεια αναλύεται σύμφωνα με το κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: 

 

Έναρξη Προγραμματικής Σύμβασης Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 

Διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξη αναδό-

χου  (από υπογραφή προγραμματικής μέχρι υπο-

γραφή συμφωνητικού) 

Πέντε (5) μήνες 
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Διάρκεια σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης των εργα-

σιών του έργου) 

Δέκα(10) μήνες 

Χρόνος εγγύησης (από τη βεβαίωση περατώσεως 

έως το υποχρεωτικό για τον ανάδοχο διάστημα 

συντήρησης) 

Δεκαπέντε (15) μήνες 

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Τριάντα (30) μήνες 

 
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νε-

ότερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων  μερών, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν κατά 

την  εκπόνηση των μελετών ή την εκτέλεση του έργου (όπως η ανάγκη σύνταξης ή και αναθέσεως μελετών, οι δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες, η διάλυση της εργολαβίας, κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις διαδικασίες αδειοδοτή-

σεων , δημοπρασιών και λοιπών αναγκών (όπως π.χ. ενστάσεις στο στάδιο της δημοπρασίας, αρχαιολογικό ενδιαφέρον 

που προέκυψε κ.α.). Η εν λόγω τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 5 της παρούσας. Ενδεχόμενη παράταση ή 

παρατάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το ήμισυ της αρχικής προθεσμίας ήτοι δεκαπέντε (15) μήνες. 

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται 

επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης», με έδρα την Σπάρτη. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Πελοποννήσου), ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επι-

τροπής με τον αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται ο/η………………………    με αναπληρωτή του/της ………………………………...  

Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Ανατολικής Μάνης) με τον αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται  

ο/η………………………….   με αναπληρωτή του/της ………………………….  

Έναν ( 1) εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του. 

Εκπρόσωπος ορίζεται  ο/η ……………………….…    με αναπληρωτή του/ της …………………………..    

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η δια-

πίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων με-

ρών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της 

απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε δια-

φοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και 

τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεω-

τικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμμα-

τέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί στην πρώτη της συνεδρίαση.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη 

της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, το οποίο γνωμοδοτεί και εκφέρει μη δε-

σμευτική άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του «Έργου», αλλά δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου,  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα 

από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριά-

σεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντι-

κειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπο-

γραφούν . 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει 

να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμε-

νους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με α-

ποφάσεις της.  

  
ΑΡΘΡΟ 8 

ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης και των συνημμένων αυτής παραρτημάτων τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, 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. Σε περίπτωση παραβίασης όρου, ή καθυστέρηση εκτέλεσης ή 

υπαναχώρηση, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό  1% επί του προϋπολογισμού του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης δια του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιό-

τητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν (και από προσκτηθέ-

ντες και αντισυμβαλλομένους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν 

στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του «Έργου» ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον 

Κύριο του Έργου, χωρίς την καταβολή αμοιβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιεί-

ται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης κα-

θώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας 

σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επι-

λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Σπάρτης Λακωνίας. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθη-

κε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για την  

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

ο Περιφερειάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.  ΝΙΚΑΣ 

 

Για τo  

Δήμο Ανατολικής Μάνης  

Ο Δήμαρχος 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ 

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  
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της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

 

Β. Ορίζει έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ανατολικής Μάνης με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετέχει 

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης:  τον κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 

Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον κ. ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ - ΣΕΨΑΚΟΣ Γεώργιος. 

 

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης, για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πέτρος Ανδρεάκος                                                                         Χαρίλαος Τζαννετάκος 

Παναγιώτης Τσιριγώτης 

Γεωργία Λυροφώνη 

Γεώργιος Καπασούρης – Σεψάκος 

Γεώργιος Πλαγιαννάκος 

Νικόλαος Τραγάκης 

Ακριβές Απόσπασμα 

Γύθειο 12-03-2021 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 
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