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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  12/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  196/2012 
 

«Πεξί ηξνπνπνηήζεωο ηεο αξηζ. 296/2011 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 
αθνξά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ «Γεκνηηθόο δξόκνο 
παξαιίαο Κππαξηζζίνπ». 
 
    Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο δεθαηξείο (13) ηνπ κελφο Ηνπλίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Ρεηάξηε  θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή 
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12/08-06-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξείο  (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο Ππχξνο               Ξξφεδξνο Γ.Π. 1. Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα 
2. Ρζάθνο Ξέηξνο              Αληηπξφεδξνο Γ.Π.  2. Ιχξαο Σαξάιακπνο 
3. Κέληεο Γεψξγηνο              Γξακκαηέαο Γ.Π. 3. Κηραιφπνπινο Κηραήι 
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο           Αληηδήκαξρνο 4. Ρζάθνο Θσλ/λνο 
5. Θνιιηάθνο Ησάλλεο              Αληηδήκαξρνο    
6. Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.         Αληηδήκαξρνο   
7. Ξεηξάθεο Σξήζηνο              Αληηδήκαξρνο   
8. Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ.    Αληηδήκαξρνο   
9. Πνπξιάο Ησάλλεο                Αληηδήκαξρνο   
10. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
12. Καξνχζεο Σξάιακπνο   
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
14. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο   
16. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
18. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο   
19. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο   
20. Σαξακήο Αληψληνο   
21. Σξηζηάθνο Πηαχξνο   
22. Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο   
23.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Τπρνγπηφο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειψλαο, Κπίιηαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, 
Ρδάθαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Θνπιεληίσλ, Πθαξκνχηζνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. 
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Κεηακφξθσζεο, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. 
Ξαληαλάζζεο, Παξγθάλεο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Ππθέαο. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ (10νπ) ζέκαηνο απερψξεζε ν θ. Γεκεηξφπνπινο 
Γεκνζζέλεο.  
   Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Ξαλαγ. Ξξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα 
εμήο: 
   Κε ηελ αξηζ. 296/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εγθξίζεθε εππνβνιή 
πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Γεκνηηθφο δξφκνο παξαιίαο Θππαξηζζίνπ», ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ-ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 2007-2013, 
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 02 «πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο Ξεινπνλλήζνπ», 
ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, θσδηθφο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 23 
«Ξεξηθεξεηαθέο/Ρνπηθέο Νδνί», θαζψο θαη ε ππνγξαθή Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κε ηελ 
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ιφγσ ηνπ φηη ν Γήκνο δελ 
δηέζεηε ηελ απαηηνχκελε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα.  

Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ε ζχλαςε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ν Γήκνο πιένλ 
δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Ρν γεγνλφο φκσο φηη πξφζθαηα ηελ απέθηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ 
δελ δηαζέηεη εκπεηξία ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ε Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, εληάρζεθε ζηνλ πξσηεχνληα Γήκν ηνπ 
Λνκνχ (Γήκν Ππάξηεο). Δπίζεο ε λενζχζηαηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ζηεξείηαη εκπεηξίαο 
επίβιεςεο παξφκνησλ ηερληθψλ έξγσλ (θαηαζθεπή παζάισλ θ.ι.π.), αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ 
θφξηνπ εξγαζίαο πνπ έρεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Δηζεγνύκαη 
 Ρελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 296/11 θαη ηελ ππνγξαθή εθ λένπ, Ξξνγξακκαηηθήο 
Πχκβαζεο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, γηα ηνπο 
αλσηέξσ ιφγνπο. 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε 
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ 
Λ. 3614/2007, ηελ αξηζ. 296/11 Α.Γ.Π. θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη νκόθωλα 
1. Ρξνπνπνηεί ηελ αξηζ. 296/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, σο πξνο ηελ 

παξάγξαθν 2, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ππνγξαθήο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, γηα 
ηνπο εμήο ιφγνπο:  
Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη), θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ απφ ηελ 
αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

Ιφγσ ηνπ φηη ν Γήκνο δελ δηέζεηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 
2007-2013, πξνέβε ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ 
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ε ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο 
ζχκβαζεο θαη ν Γήκνο πιένλ δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Ρν γεγνλφο φκσο φηη πξφζθαηα 
ηελ απέθηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηαζέηεη εκπεηξία ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, αθνχ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε Ρερληθή πεξεζία Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, εληάρζεθε 
ζηνλ πξσηεχνληα Γήκν ηνπ Λνκνχ (Γήκν Ππάξηεο). Δπίζεο ε λενζχζηαηε ηερληθή ππεξεζία ηνπ 
Γήκνπ, ζηεξείηαη εκπεηξίαο επίβιεςεο παξφκνησλ ηερληθψλ έξγσλ (θαηαζθεπή παζάισλ θ.ι.π.), 
αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ έρεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη ε ιήςε λέαο απφθαζεο ππνγξαθήο πξνγξακκαηηθήο 
ζχκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

2. Δγθξίλεη εθ λένπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ηελ ππνγξαθή 
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ  ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Γεκνηηθφο δξφκνο παξαιίαο Θππαξηζζίνπ», σο εμήο: 
 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΘΩΚ9-ΠΟ5



 3 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Μεηαμύ 

 
«Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» 

 
θαη 

«Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» 
 

θαη 
Σνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο 

  

  
γηα ηελ Πξάμε 

«Γεκνηηθόο Γξόκνο Παξαιίαο Κππαξηζζίνπ» 
 

[Σξίπνιε, Ινύληνο 2012] 
 
 

 Πηελ Ρξίπνιε, ζήκεξα ηελ  ……/……./2012 κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ:  
 Tελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, φπσο 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ θ. Ξέηξν Ραηνχιε, 
 Ρνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πνπ 
εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ, 
θ. Ξέηξν Ραηνχιε θαη ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Φνξέαο γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ (πφινγνο)». 
 Tν Γήκν Μνλεκβαζηάο, πνπ εδξεχεη ζηνπο Κνιάνπο Ιαθσλίαο, φπσο 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Γ. Ρξηρείιε. 
 Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο 
παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά : 
 Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», 
 Ρν Ξ.Γ. 131/2010 «Νξγαληζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ», 
 Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267 Α/3-12-2007),  
 Ρελ ππ’ αξηζκ. 4745/ΔΘ289/3-2-2011 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ ππνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, 
 Ρελ  ππ’ αξηζ. …….../2012 Απφθαζε ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο γηα ηελ ζχλαςε Ξ.Π, 
 Ρελ ππ’ αξηζ. ……./2012 Απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Ξεινπνλλήζνπ, 
ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα:  
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 Πθνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε θαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πξάμεο 
«Γεκνηηθφο Γξφκνο Ξαξαιίαο Θππαξηζζίνπ»  ζην πιαίζην Δ.Ξ Ξξφγξακκα  «Γπηηθήο 
Διιάδαο – Ξεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013» Άμνλαο  πξνηεξαηφηεηαο 02: 
«πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο Ξεινπνλλήζνπ» θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο: 
23 – «Ξεξηθεξεηαθέο / Ρνπηθέο Νδνί» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ  
(Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 
 Όπνπ αθνινχζσο αλαθέξεηαη «ΔΟΓΝ» ζα λνείηαη ε Ξξάμε «Γεκνηηθφο Γξφκνο 
Ξαξαιίαο Θππαξηζζίνπ» .  
 Ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο  Δ.Ξ 
Ξξφγξακκα  «Γπηηθήο Διιάδαο – Ξεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013» Άμνλαο  
πξνηεξαηφηεηαο 02: «πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο Ξεινπνλλήζνπ» 
θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο: 23 – «Ξεξηθεξεηαθέο / Ρνπηθέο Νδνί» ν νπνίνο 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ (Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) 
πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ «ΔΟΓΝ». 
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 Ρν έξγν ρσξίδεηαη ζε δχν αλεμάξηεηεο ππνπεξηνρέο, ηελ «Α» θαη ηελ «Γ», 
ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ δφζεθε θαηά ηελ γεσινγηθή αλαγλψξηζε. 
 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνπεξηνρήο “Α” είλαη: 
 Πρεδφλ θαηαθφξπθν κέησπν πξαλνχο χςνπο απφ 6.00 έσο 8.00m, κε ηελ θχξηα 
παξαιηαθή νδφ – πιάηνπο ~4.50m – ζηελ θνξπθή ηνπ πξαλνχο θαη αθξηβψο πίζσ απφ 
απηήλ θηίζκαηα (θαηνηθίεο). 
 Νη γεσηερληθνί ππνινγηζκνί έδεημαλ αλάγθε άκεζσλ κέηξσλ αληηζηήξημεο. 
 Πεκεηψλνπκε εδψ ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ 
πξνο ηε ζάιαζζα. 
 Ζ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε ζπλήζσο εθαξκνδφκελεο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 
κεζφδνπ αληηζηήξημεο, δειαδή ε θαηαζθεπή νηνπδήπνηε είδνπο εκθαλνχο ηνίρνπ 
αληηζηήξημεο ή ε επέλδπζε φινπ ηνπ κεηψπνπ ηνπ πξαλνχο κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 
θαη ρξήζε κνλίκσλ αγθπξίσλ βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
 Θαηφπηλ ηνχηνπ θαη θαηφπηλ εθηεηακέλεο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, 
απνθαζίζζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ε εθαξκνζζείζα ιχζε, ε νπνία έρεη ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 
α)Θαηαζθεπή παζζαιφηνηρνπ εληφο ηνπ εδάθνπο, ζε απφζηαζε 3.00m πεξίπνπ απφ ην 
κέησπν ηνπ πξαλνχο. Νη πάζζαινη έρνπλ δηάκεηξν 80εθαη. θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
είλαη 1.60m. Νη πάζζαινη εδξάδνληαη θαη παθηψλνληαη ζην πγηέο βξαρψδεο ππφβαζξν πνπ 
ζπλαληήζεθε θάησ απφ ην πφδη ηνπ πξαλνχο (βι. Γεσηερληθή Κειέηε). Πηελ θεθαιή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θεθαιφδεζκνο δηαζηάζεσλ 1.00 Σ 1.00 m. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ελ ιφγσ 
παζζαιφηνηρνπ θαη ηνπ ηερληθνχ πνπ εδξάδεηαη ζε απηφλ (βι. επφκελε παξάγξαθν) είλαη 
70.40 m. 
β)Θαηαζθεπή πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 40 εθ., ε νπνία είλαη 
ακθηπξνέρνπζα απφ ηνλ θεθαιφδεζκν ησλ παζζάισλ θαη έρεη ειάρηζην ζπλνιηθφ πιάηνο 
6.50m. Ζ ελ ιφγσ πιάθα ζα θέξεη πιένλ ηνλ δξφκν, ν νπνίνο ζα έρεη ειάρηζην πιάηνο 6.00 
κ., ελψ ζην άθξν ηεο πξνο ηελ ζάιαζζα πξνβιέπεηαη ππεξπςσκέλν θξάζπεδν πιάηνπο 50 
εθαη. ην νπνίν θέξεη ζηεζαίν αζθαιείαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, χςνπο 70εθαη. & 
πάρνπο 20 εθ., γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιηζεπέλδπζε. Πηελ 
θεθαιή ηνπ ελ ιφγσ ζηεζαίνπ πξνβιέπνληαη κεηαιιηθνί νξζνζηάηεο ΗΟΔ80 χςνπο 20 
εθαη., νη νπνίνη ζηεξίδνπλ ρεηξνιηζζήξα Φ2”. Πην άιιν άθξν ηεο νδνχ - πνπ ζπλνξεχεη κε 
ηηο ηδηνθηεζίεο – πξνβιέπεηαη ππφγεηνο ειεθηξνκεραλνινγηθφο δηάδξνκνο  γηα ηελ 
κειινληηθή δηέιεπζε ησλ δηθηχσλ ηα νπνία ζήκεξα παληειψο απνπζηάδνπλ θάησ απφ ηνλ 
ππάξρνληα δξφκν. Ν ελ ιφγσ δηάδξνκνο έρεη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 1.05 Σ 1.75 m θαη 
κνξθψλεηαη απφ ηνηρεία πάρνπο 15 εθαη. Ζ πιάθα νξνθήο ηνπ δηαδξφκνπ έρεη πάρνο 20 
εθαη., δηφηη δελ ππάξρεη ιφγνο – απφ πιεπξάο αληνρήο ηεο – λα παξακείλεη 40 εθαη. Ν ελ 
ιφγσ δηάδξνκνο πξνβιέπεηαη λα θηινμελήζεη δίθηπν χδξεπζεο, απνρέηεπζεο (αθάζαξηα), 
ηειεθψλνπ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ρακειή θαη κέζε ηάζε) θαη θαηά ηελ κφξθσζή ηνπ 
έρνπλ ιεθζεί ππ’φςε φιεο νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ θνηλήο 
σθειείαο (ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αγσγψλ, θιπ). Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ σο 
άλσ δηαδξφκνπ πξνβιέπνληαη ηξία θξεάηηα Φ80 εθαη., δχν ζηα άθξα θαη έλα πεξί ην κέζνλ 
ηνπ έξγνπ. Ρν σο άλσ ηερληθφ ρσξίδεηαη κε αξκνχο (ζηελ πιάθα θαη ζηνλ θεθαιφδεζκν) 
ζε 5 επί κέξνπο ηκήκαηα.  
γ)Θαηαζθεπή κφληκσλ εδαθηθψλ ήισλ (ξάβδνη Ø28 αλά 1.60m) ζε χςνο 1.30m απφ ην 
πφδη ηνπ πξαλνχο. 
δ)Θαηαζθεπή ηνίρνπ απφ αξγνιηζνδνκή ιίγν πην κπξνζηά απφ ην πφδη ηνπ πξαλνχο θαη κε 
χςνο ην πνιχ 2.00m, κε ρψξν θχηεπζεο ζάκλσλ πίζσ απφ απηφλ. 

Κε ηελ σο άλσ ιχζε επηηπγράλεηαη: 
α)Κέζσ ηνπ παζζαιφηνηρνπ αληηζηεξίδεηαη φιε ε πεξηνρή αλάληε απηνχ θαη θπξίσο ηα 
θηίζκαηα, εηδηθά ζε πεξίπησζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ. 
β)Γηαπιαηχλεηαη ε νδφο (απφ 4.50 ζε 6.00m) θαη φρη κφλν δελ επηβαξχλεηαη ην πξαλέο, 
αιιά απηφ αλαθνπθίδεηαη δηφηη φια ηα θνξηία θπθινθνξίαο κεηαθέξνληαη πιένλ κέζσ ηεο 
άθακπηεο πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηνπο παζζάινπο θαη απφ εθεί ζην πγηέο 
βξαρψδεο ππφβαζξν φπνπ απηνί εδξάδνληαη. 
γ)Αληηζηεξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ πξαλνχο κπξνζηά απφ ηνπο παζζάινπο – σο πξνο ηε 
ζπλνιηθή «απνθφιιεζε» - κέζσ ησλ κφληκσλ εδαθηθψλ ειψζεσλ. 
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δ)Ν ηνίρνο απφ αξγνιηζνδνκή, αθ’ ελφο κελ θξχβεη ηελ θεθαιή ησλ ειψζεσλ, αθ’ εηέξνπ 
δε παίδεη ην ξφιν «βξαρνπαγίδαο» γηα ηα πνιχ κηθξά ζξαχζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ θαηά 
θαηξνχο λα απνθνιιεζνχλ ιφγσ θπζηθήο δηάβξσζεο απφ ην κέησπν ηνπ πξαλνχο. Δδψ 
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε επηθαλεηαθή δηάβξσζε ηνπ κεηψπνπ ηνπ πξαλνχο απφ ηα 
ζηνηρεία ηεο θχζεο (άλεκνο, βξνρή) είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πνιχ βξαδεία ρξνληθή 
εμέιημε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ρξφλν δσήο ηνπ 
έξγνπ (50 ρξφληα). 
 Ρέινο, ν ελ ιφγσ ηνίρνο αλαβαζκίδεη αηζζεηηθά ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ε νπνία 
απνηειεί θαη ην πίζσ φξην ηεο παξαιίαο. 
 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνπεξηνρήο “Γ” είλαη: 
 Ύςνο πξαλνχο ην πνιχ 6.00m, κε ηελ θχξηα παξαιηαθή νδφ – πιάηνπο ~6.00m – 
ζηελ θνξπθή ηνπ πξαλνχο. Ρν κέησπν ηνπ πξαλνχο παξνπζηάδεη εθηεηακέλεο πξφζθαηεο 
αζηνρίεο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαθήο πνηφηεηνο εδαθηθφ πιηθφ (κε ζπλεθηηθφ 
αξγηιψδεο ακκνράιηθν) ζεκαίλεη φηη ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ζπλνιηθήο αζηνρίαο ηνπ 
πξαλνχο θαη θαηαζηξνθή ηεο νδνχ, ην νπνίν απεδείρζε θαη ππνινγηζηηθά θαηά ηνπο 
γεσηερληθνχο ππνινγηζκνχο. 
 Δπεηδή ην εδαθηθφ πιηθφ είλαη κε ζπλεθηηθφ, εδψ δε κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε 
κέζνδνο ηνπ «εζσηεξηθνχ» παζζαιφηνηρνπ, φπσο έγηλε ζηελ ππνπεξηνρή «Α», γηαηί ζα 
ππήξρε αζηνρία ηνπ πξαλνχο κπξνζηά απφ ηνπο παζζάινπο. 
 Θαηφπηλ ηνχηνπ απνθαζίζζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ε θαηαζθεπή ελφο ηππηθνχ 
ηνίρνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, εδξαδφκελνπ ζε ζπζηνηρία απφ παζζάινπο Ø80/1.60m. 
Ζ ζεκειίσζε ηνπ ηνίρνπ ζε παζζάινπο θξίζεθε απαξαίηεηε επεηδή έηζη απνθεχγνληαη νη 
εθηεηακέλεο εθζθαθέο ζηνλ πφδα ηνπ πξαλνχο γηα ηελ θαηαζθεπή επηθαλεηαθήο 
ζεκειίσζεο (πέδηινπ), θαζψο επίζεο θαη εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην έδαθνο ζηνλ πφδα 
ηνπ πξαλνχο έρεη ηδηαίηεξα ρακειή αληνρή θαη ζπλεπψο είλαη κάιινλ αθαηάιιειν γηα 
επηθαλεηαθή ζεκειίσζε ηνίρνπ ηέηνηνπ χςνπο. 
 Ρν πάρνο ηνπ ηνίρνπ είλαη 30 εθαη. ζηελ θεθαιή θαη 70 εθαη. ζηνλ πφδα. Πηελ 
θεθαιή θέξεη θξάζπεδν πιάηνπο 50 εθαη. κε ζηεζαίν αζθαιείαο απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα θαη κεηαιιηθφ «ηειείσκα» ζηελ θνξπθή ηνπ, ίδην κε εθείλν πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηελ ππνπεξηνρή «Α». 
 Πηελ φςε ηνπ ηνίρνπ πξνβιέπεηαη επέλδπζε κε αξγνιηζνδνκή γηα βειηησκέλν 
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 
 Ρν έξγν ζα αληηκεησπίζεη ππαξθηά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζχλδεζεο ησλ νηθηζκψλ 
ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Θππαξηζζίνπ Γ.Δ Εάξαθα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο απνηειεί: 
(Ι) ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Γεκνηηθφο Γξφκνο Ξαξαιίαο 
Θππαξηζζίνπ» («ηνπ Έξγνπ») απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα ινπνίεζεο.  

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζην Φνξέα ινπνίεζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο 
δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ  θαη θαιείηαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ. 
 Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ. 
 πνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 Ππλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηερληθψλ 

δειηίσλ ππνέξγσλ. 
 Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 
 Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ 

έσο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή) 

 Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε 
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε. 

 Υξίκαλζε ηνπ Έξγνπ (έιεγρνο πιεξφηεηαο, ζεψξεζε ή ζχληαμε κειεηψλ 
θαη ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ). 
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 Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ξεινπνλλήζνπ σο Φνξέαο ινπνίεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηερληθψλ 
έξγσλ θαη κειεηψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα 
θαζήθνληα ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, φπσο απηά 
πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
 ΗΗ) Ζ κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Ρακεηαθήο Γηαρείξηζεο θαη ησλ πιεξσκψλ 
ηνπ «Έξγνπ» απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο 
Ξεινπνλλήζνπ.  
 Έηζη ν «Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ (πφινγνο)» θαιείηαη λα εθηειεί 
ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Ξαξαθνινχζεζε ρξεκαηνξξνψλ . 
 Δθηέιεζε πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

 Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη 
δηθαηψκαηα: 

2.1. Η  Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, αλαιακβάλεη: 
 Λα ελεξγεί σο Φνξέαο ινπνίεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη 
αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 
 Λα θνηλνπνηεί ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ Δ.Γ.Α 
Ξεινπνλλήζνπ. 
 Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηπρφλ απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο αιιά θαη ζηε ζχληαμε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ. 
 Λα απνζηέιιεη ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ηηο 
αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. 
 Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο θαη 
ζηε ζχληαμε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ.  
 Λα θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ. 
 Λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην 
θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ 
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ. 
 Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

2.2. Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο  ωο  Κύξηνο ηνπ Έξγνπ,  αλαιακβάλεη: 
 Λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 
 Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο 
Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.  
 Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 
νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 
 Λα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ 
αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ  
 Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα ινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ 
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ. 

2.3. Ο Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ηωλ πιεξωκώλ (Τπόινγνο) αλαιακβάλεη:  
 Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο 
πιεξσκέο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο 
ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 750.000,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., 
εξγνιαβηθνχ νθέινπο, αλαζεσξήζεσλ θαη απξνβιέπησλ θαη αξραηνινγίαο.  
 Ρν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Θνηλήο 
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Αξρήο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 
 Ν Φνξέαο ινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη 
ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε απφ 
ηελ Δ.Γ.Α Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ηνλ  Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη 
ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηε 
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην Γήκν 
Κνλεκβαζηάο. 
 H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η θαη νπνηεζδήπνηε 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 κήλεο γίλνληαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε 
ηελ επσλπκία «Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηε Ππάξηε. 
 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ:  

        Ξαλαγηψηα Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ Αληηδήκαξρν, ε νπνία νξίδεηαη Ξξφεδξνο ηεο     
        Δπηηξνπήο κε  αλαπιεξσηή ηνλ Αληηδήκαξρν Γεψξγην Βνπλειάθε.  

έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη  
έλα  (1) κέινο ππνδεηθλπφκελν απφ (ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο ή ην θνξέα 
ιεηηνπξγίαο, εάλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή άιιν θνξέα πνπ ζα 
ζπκθσλεζεί κε ηνπο ζπκβαιινκέλνπο), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  
 Ρν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, νη ζπκβαιιφκελνη 
θνξείο νξίδνπλ ηα κέιε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο. 
 Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε 
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 
ζχκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε 
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο 
έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε 
θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο.  
 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηεο. Πηελ 
πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε 
ηεο εγθαίξσο εγγξάθσο. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη 
πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. 
Σξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί 
ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 
 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ 
πξνζσπηθφ πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ 
θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Ρν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Ρερληθή 
Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί 
θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Νη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, 
εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Θνηλή Δπηηξνπή 
Ξαξαθνινχζεζεο. 
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 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη έθηαθηα 
φηαλ ην δεηήζεη εγγξάθσο έλα απφ ηα κέιε ηεο. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 
Ξαξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά 
ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ 
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ρα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 
Ξαξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ ππνγξαθνχλ . 
 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα 
κέιε ηεο. Νη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά 
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.  
 Νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο 
Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο.  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ 

 Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη 
ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο 
απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 Πχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 3 εδ. α΄ ηνπ λ. 3614/2007 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν Φνξέαο ινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη έλαληη ησλ ηξίησλ επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ Θχξην ηνπ 
Έξγνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ 

 Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ην Γήκν Κνλεκβαζηάο έλαληη ησλ ηξίησλ 
θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο 
πινπνίεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη 
εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δε ζα επηιχεηαη απφ ηελ Θνηλή 
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 
Γηθαζηήξηα ηεο Ππάξηεο. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1  πνθαηάζηαζε. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα ινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ 
απφ ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξίζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο 
ινπνίεζεο επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ 
ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο. 
10.2  Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα 
ζπληαρζνχλ απφ ην Φνξέα ινπνίεζεο (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο 
ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα 
ππνγξάςεη ν Φνξέαο ινπνίεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη 
ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο 
ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο Πχκβαζεο. Ρα 
ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ 
ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 
γίλεηαη κφλνλ εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη νπσζδήπνηε 
κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ξεινπνλλήζνπ. 
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 Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή 
ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή 
απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε 
δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ 
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 
 Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 
ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα πξσηφηππα, 
έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα θαη ην ηέηαξην ζα ππνβιεζεί ζηελ Δλδηάκεζε 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ξεινπνλλήζνπ.  
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
1)Γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο 
 

Ξέηξνο Ραηνχιεο 
 

…………………………………... 
 

2)Γηα ην  Γήκν Κνλεκβαζηάο 
Ν Γήκαξρνο 

 
Ζξαθιήο Γ. Ρξηρείιεο 

 
………………………………….. 

 
3)Γηα ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο 
 

Ξέηξνο Ραηνχιεο 
 

…………………………………. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

1. Ρίηινο Ξξάμεο: Γεκνηηθφο Γξφκνο Ξαξαιίαο Θππαξηζζίνπ 
2. Φνξέαο πξφηαζεο (θχξηνο ηνπ έξγνπ): Γήκνο Κνλεκβαζηάο 
3. Γηθαηνχρνο(Φνξέαο πινπνίεζεο): Ξεξηθέξεηα  Ξεινπνλλήζνπ δηα κέζνπ Ξεξηθεξεηαθήο  
Δλφηεηαο  Ιαθσλίαο. 
4. Φνξέαο ιεηηνπξγίαο: Γήκνο Κνλεκβαζηάο 
5. Φπζηθφ αληηθείκελν ηεο Ξξάμεο: Ζ πξάμε ρσξίδεηαη ζε δχν αλεμάξηεηεο ππνπεξηνρέο, 
ηελ «Α» θαη ηελ «Γ», ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ δφζεθε θαηά ηελ γεσινγηθή 
αλαγλψξηζε. 
 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνπεξηνρήο “Α” είλαη: 
 Πρεδφλ θαηαθφξπθν κέησπν πξαλνχο χςνπο απφ 6.00 έσο 8.00m, κε ηελ θχξηα 
παξαιηαθή νδφ – πιάηνπο ~4.50m – ζηελ θνξπθή ηνπ πξαλνχο θαη αθξηβψο πίζσ απφ 
απηήλ θηίζκαηα (θαηνηθίεο). 
 Νη γεσηερληθνί ππνινγηζκνί έδεημαλ αλάγθε άκεζσλ κέηξσλ αληηζηήξημεο. 
Πεκεηψλνπκε εδψ ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ πξνο ηε 
ζάιαζζα. 
 Ζ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε ζπλήζσο εθαξκνδφκελεο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 
κεζφδνπ αληηζηήξημεο, δειαδή ε θαηαζθεπή νηνπδήπνηε είδνπο εκθαλνχο ηνίρνπ 
αληηζηήξημεο ή ε επέλδπζε φινπ ηνπ κεηψπνπ ηνπ πξαλνχο κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 
θαη ρξήζε κνλίκσλ αγθπξίσλ βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
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 Θαηφπηλ ηνχηνπ θαη θαηφπηλ εθηεηακέλεο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, 
απνθαζίζζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ε εθαξκνζζείζα ιχζε, ε νπνία έρεη ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 
α)   Θαηαζθεπή παζζαιφηνηρνπ εληφο ηνπ εδάθνπο, ζε απφζηαζε 3.00m πεξίπνπ απφ 
ην κέησπν ηνπ πξαλνχο. Νη πάζζαινη έρνπλ δηάκεηξν 80εθαη. θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
είλαη 1.60m. Νη πάζζαινη εδξάδνληαη θαη παθηψλνληαη ζην πγηέο βξαρψδεο ππφβαζξν πνπ 
ζπλαληήζεθε θάησ απφ ην πφδη ηνπ πξαλνχο (βι. Γεσηερληθή Κειέηε). Πηελ θεθαιή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θεθαιφδεζκνο δηαζηάζεσλ 1.00 Σ 1.00 m. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ελ ιφγσ 
παζζαιφηνηρνπ θαη ηνπ ηερληθνχ πνπ εδξάδεηαη ζε απηφλ (βι. επφκελε παξάγξαθν) είλαη 
70.40 m. 
β)   Θαηαζθεπή πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 40 εθ., ε νπνία είλαη 
ακθηπξνέρνπζα απφ ηνλ θεθαιφδεζκν ησλ παζζάισλ θαη έρεη ειάρηζην ζπλνιηθφ πιάηνο 
6.50m. Ζ ελ ιφγσ πιάθα ζα θέξεη πιένλ ηνλ δξφκν, ν νπνίνο ζα έρεη ειάρηζην πιάηνο 6.00 
κ., ελψ ζην άθξν ηεο πξνο ηελ ζάιαζζα πξνβιέπεηαη ππεξπςσκέλν θξάζπεδν πιάηνπο 50 
εθαη. ην νπνίν θέξεη ζηεζαίν αζθαιείαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, χςνπο 70εθαη. & 
πάρνπο 20 εθ., γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιηζεπέλδπζε. Πηελ 
θεθαιή ηνπ ελ ιφγσ ζηεζαίνπ πξνβιέπνληαη κεηαιιηθνί νξζνζηάηεο ΗΟΔ80 χςνπο 20 
εθαη., νη νπνίνη ζηεξίδνπλ ρεηξνιηζζήξα Φ2”. Πην άιιν άθξν ηεο νδνχ - πνπ ζπλνξεχεη κε 
ηηο ηδηνθηεζίεο – πξνβιέπεηαη ππφγεηνο ειεθηξνκεραλνινγηθφο δηάδξνκνο  γηα ηελ 
κειινληηθή δηέιεπζε ησλ δηθηχσλ ηα νπνία ζήκεξα παληειψο απνπζηάδνπλ θάησ απφ ηνλ 
ππάξρνληα δξφκν. Ν ελ ιφγσ δηάδξνκνο έρεη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 1.05 Σ 1.75 m θαη 
κνξθψλεηαη απφ ηνηρεία πάρνπο 15 εθαη. Ζ πιάθα νξνθήο ηνπ δηαδξφκνπ έρεη πάρνο 20 
εθαη., δηφηη δελ ππάξρεη ιφγνο – απφ πιεπξάο αληνρήο ηεο – λα παξακείλεη 40 εθαη. Ν ελ 
ιφγσ δηάδξνκνο πξνβιέπεηαη λα θηινμελήζεη δίθηπν χδξεπζεο, απνρέηεπζεο (αθάζαξηα), 
ηειεθψλνπ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ρακειή θαη κέζε ηάζε) θαη θαηά ηελ κφξθσζή ηνπ 
έρνπλ ιεθζεί ππ’φςε φιεο νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ θνηλήο 
σθειείαο (ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αγσγψλ, θιπ). Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ σο 
άλσ δηαδξφκνπ πξνβιέπνληαη ηξία θξεάηηα Φ80 εθαη., δχν ζηα άθξα θαη έλα πεξί ην κέζνλ 
ηνπ έξγνπ.  

Ρν σο άλσ ηερληθφ ρσξίδεηαη κε αξκνχο (ζηελ πιάθα θαη ζηνλ θεθαιφδεζκν) ζε 5 
επί κέξνπο ηκήκαηα.  

γ)   Θαηαζθεπή κφληκσλ εδαθηθψλ ήισλ (ξάβδνη Ø28 αλά 1.60m) ζε χςνο 1.30m απφ 
ην πφδη ηνπ πξαλνχο. 

δ)   Θαηαζθεπή ηνίρνπ απφ αξγνιηζνδνκή ιίγν πην κπξνζηά απφ ην πφδη ηνπ πξαλνχο 
θαη κε χςνο ην πνιχ 2.00m, κε ρψξν θχηεπζεο ζάκλσλ πίζσ απφ απηφλ. 

 Κε ηελ σο άλσ ιχζε επηηπγράλεηαη: 
α)   Κέζσ ηνπ παζζαιφηνηρνπ αληηζηεξίδεηαη φιε ε πεξηνρή αλάληε απηνχ θαη θπξίσο 

ηα θηίζκαηα, εηδηθά ζε πεξίπησζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ. 
β)  Γηαπιαηχλεηαη ε νδφο (απφ 4.50 ζε 6.00m) θαη φρη κφλν δελ επηβαξχλεηαη ην 

πξαλέο, αιιά απηφ αλαθνπθίδεηαη δηφηη φια ηα θνξηία θπθινθνξίαο κεηαθέξνληαη 
πιένλ κέζσ ηεο άθακπηεο πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηνπο παζζάινπο θαη 
απφ εθεί ζην πγηέο βξαρψδεο ππφβαζξν φπνπ απηνί εδξάδνληαη. 
γ)  Αληηζηεξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ πξαλνχο κπξνζηά απφ ηνπο παζζάινπο – σο πξνο 
ηε ζπλνιηθή «απνθφιιεζε» - κέζσ ησλ κφληκσλ εδαθηθψλ ειψζεσλ. 

δ)   Ν ηνίρνο απφ αξγνιηζνδνκή, αθ’ ελφο κελ θξχβεη ηελ θεθαιή ησλ ειψζεσλ, αθ’ 
εηέξνπ δε παίδεη ην ξφιν «βξαρνπαγίδαο» γηα ηα πνιχ κηθξά ζξαχζκαηα πνπ ζα 
κπνξνχζαλ θαηά θαηξνχο λα απνθνιιεζνχλ ιφγσ θπζηθήο δηάβξσζεο απφ ην 
κέησπν ηνπ πξαλνχο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε επηθαλεηαθή δηάβξσζε ηνπ 
κεηψπνπ ηνπ πξαλνχο απφ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο (άλεκνο, βξνρή) είλαη κία 
δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πνιχ βξαδεία ρξνληθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ρξφλν δσήο ηνπ έξγνπ (50 ρξφληα). 
Ρέινο, ν ελ ιφγσ ηνίρνο αλαβαζκίδεη αηζζεηηθά ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ε νπνία 

απνηειεί θαη ην πίζσ φξην ηεο παξαιίαο. 
 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνπεξηνρήο “Γ” είλαη: 
 Ύςνο πξαλνχο ην πνιχ 6.00m, κε ηελ θχξηα παξαιηαθή νδφ – πιάηνπο ~6.00m – 
ζηελ θνξπθή ηνπ πξαλνχο. Ρν κέησπν ηνπ πξαλνχο παξνπζηάδεη εθηεηακέλεο πξφζθαηεο 
αζηνρίεο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαθήο πνηφηεηνο εδαθηθφ πιηθφ (κε ζπλεθηηθφ 
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αξγηιψδεο ακκνράιηθν) ζεκαίλεη φηη ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ζπλνιηθήο αζηνρίαο ηνπ 
πξαλνχο θαη θαηαζηξνθή ηεο νδνχ, ην νπνίν απεδείρζε θαη ππνινγηζηηθά θαηά ηνπο 
γεσηερληθνχο ππνινγηζκνχο. 
 Δπεηδή ην εδαθηθφ πιηθφ είλαη κε ζπλεθηηθφ, εδψ δε κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε 
κέζνδνο ηνπ «εζσηεξηθνχ» παζζαιφηνηρνπ, φπσο έγηλε ζηελ ππνπεξηνρή «Α», γηαηί ζα 
ππήξρε αζηνρία ηνπ πξαλνχο κπξνζηά απφ ηνπο παζζάινπο. 
 Θαηφπηλ ηνχηνπ απνθαζίζζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ε θαηαζθεπή ελφο ηππηθνχ 
ηνίρνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, εδξαδφκελνπ ζε ζπζηνηρία απφ παζζάινπο Ø80/1.60m. 
Ζ ζεκειίσζε ηνπ ηνίρνπ ζε παζζάινπο θξίζεθε απαξαίηεηε επεηδή έηζη απνθεχγνληαη νη 
εθηεηακέλεο εθζθαθέο ζηνλ πφδα ηνπ πξαλνχο γηα ηελ θαηαζθεπή επηθαλεηαθήο 
ζεκειίσζεο (πέδηινπ), θαζψο επίζεο θαη εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην έδαθνο ζηνλ πφδα 
ηνπ πξαλνχο έρεη ηδηαίηεξα ρακειή αληνρή θαη ζπλεπψο είλαη κάιινλ αθαηάιιειν γηα 
επηθαλεηαθή ζεκειίσζε ηνίρνπ ηέηνηνπ χςνπο. 
 Ρν πάρνο ηνπ ηνίρνπ είλαη 30 εθαη. ζηελ θεθαιή θαη 70 εθαη. ζηνλ πφδα. Πηελ 
θεθαιή θέξεη θξάζπεδν πιάηνπο 50 εθαη. κε ζηεζαίν αζθαιείαο απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα θαη κεηαιιηθφ «ηειείσκα» ζηελ θνξπθή ηνπ, ίδην κε εθείλν πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηελ ππνπεξηνρή «Α». Πηελ φςε ηνπ ηνίρνπ πξνβιέπεηαη επέλδπζε κε αξγνιηζνδνκή γηα 
βειηησκέλν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 
6. Πηνηρεία ρσξνζέηεζεο ηεο Ξξάμεο: Ρ.Θ. Θππαξηζζίνπ Γ.Δ Εάξαθα Γήκνπ Κνλεκβαζηάο 
7. Ξξνυπνινγηζκφο: 750.000,00 επξψ (κε Φ.Ξ.Α.23%) 
8. Γηάξθεηα πινπνίεζεο: 8 κήλεο 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ1 
ΞΗΛΑΘΑΠ 1 :ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΑΜΖΠ2 

Έγγξαθν / απφθαζε 
Φνξέαο έγθξηζεο ή 
αδεηνδφηεζεο 

Αξηζκφο πξση./ 
εκεξνκελία 

Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
Κνλεκβαζηάο  γηα ηελ ππνγξαθή 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ 
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
Κνλεκβαζηάο 

............/2012 

Απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ   
Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ ππνγξαθή 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Γήκν 
Κνλεκβαζηάο 

Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 
Ξεινπνλλήζνπ 

.........../2012 

Γλσκνδφηεζε 5εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ 
Αξρ/ησλ Ππάξηεο 

5ε Δ.Β.Α  

Γλσκνδφηεζε Δ΄ ΔΞΘΑ  Ππάξηεο Δ΄ΔΞΘΑ   

Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ Λνκ. Απη/ζε Ιαθσλίαο  

Γλσκνδφηεζε γηα σξηκφηεηα κειέηεο 
απν ην Ξεξηθ. Ππκβνχιην Γ.Δ 

Ξεξηθ. Ππκβνχιην Γ.Δ  

 
ΞΗΛΑΘΑΠ 2 : ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΥΟΗΚΑΛΠΖΠ 
(ΚΔΙΔΡΔΠ, ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ, ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΠΔΗΠ Θ.Ι.Ξ.) 

Δλέξγεηα 
πεχζπλνο θνξέαο 

θχξηνο ηνπ έξγνπ θνξέαο πινπνίεζεο 

   

   

                                                 
1  Το περιετόμενο ηων πινάκων είναι ενδεικηικό. 

2  Σηον Πίνακα καηαγράθονηαι όλα ηα έγγραθα και αποθάζεις ποσ αθορούν ζηο Έργο και έτοσν 

εκδοθεί, πτ ηίηλοι ιδιοκηηζίες εγκριηικές αποθάζεις μελεηών, περιβαλλονηικοί όροι, γνωμοδοηήζεις κλπ. Σε 
περίπηωζη σποέργων πέραν ηοσ ενός οι Πίνακες 1 & 2 ζσμπληρώνονηαι για κάθε σποέργο. 
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3. Υο πξνο ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ε αξηζ. 296/2011 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
  

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  196/2012. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
          Ν Ξξφεδξνο                          Ν Γξακκαηέαο          Ρα Κέιε 

 Αβδνχινο Ππχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Ξαπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεψξγηνο Ρζάθνο Ξέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο 
Ξεηξάθεο Σξήζηνο 
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. 
Πνπξιάο Ησάλλεο 
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Καξνχζεο Σαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο 
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο 
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο 
Σαξακήο Αληψληνο 
Σξηζηάθνο Πηαχξνο 
Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο 
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