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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  5ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  71/2018 
 
«Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας 
και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργου 
<Αποκατάσταση – βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα 
Μονεμβασίας>, ορισμός 2 μελών (τακτικοί-αναπληρωτές) για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19,00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
05/21.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Παπούλη Δέσποινα   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Χριστάκος Σταύρος                      
16. Δουμάνη  Σοφία   
17. Μεϊμέτης Γεώργιος   
18. Κόκκορης Παναγιώτης   
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
20. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
21. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 
Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,  Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος 
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Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. 
Ταλάντων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το  21ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Λιμεν. Ταμείου κ. Χαράλ. Κουτσονικολή,  ο οποίος 
είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης”, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)  και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού.  
2. Το υπ΄ αριθ. 299 Α/2005. ΦΕΚ που αφορά στην έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας  με την επωνυμία Δημοτικό  Λιμενικό  
Ταμείο Μονεμβασίας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285Α) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. 
4. Το Ν. 4412/2016. 

Εισηγούμαι 
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας  και 

του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο 
«Αποκατάσταση- Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα 
Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 123.000,00 €. 

2. Τη λήψη απόφασης ορισμού μελών για την επιτροπή παρακολούθησης (τακτικά-αναπληρωματικά) 
και  

3. Την παροχή εξουσιοδότησης του Δημάρχου Μονεμβασίας  για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 Αποφασίζει Ομόφωνα  

 1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – 
βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας» 
προϋπολογισμού 123.000,00 €, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  ΕΝΤΟΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

 
Στους Μολάους σήμερα στις …/…/2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
 Tου Δήμου Μονεμβασίας, που εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας, ο οποίος  

εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Γ. Τριχείλη και  

 Tου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Μονεμβασίας που εδρεύει στη Νεάπολη,  το 
οποίο  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή. 

Έχοντας υπόψη την κείμενη  Εθνική  Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285Α) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 
όπως ισχύει  και ειδικότερα το άρθρο 25  αυτού.  
2. Το υπ΄ αριθ. 299 Α/2005  ΦΕΚ που αφορά στην έναρξη λειτουργίας του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας  με την επωνυμία 
«Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο Μονεμβασίας». 
3. Την υπ΄  αριθ. …../2018 απόφαση του Δημοτικού   Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας 
που αφορά στην αποκατάσταση- βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης 
λιμένα Μονεμβασίας. 
4. Την με αριθ. ……/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας  για την 
έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
 9.  Την με αριθ. …./2018 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Μονεμβασίας  
για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
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συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 

1) Περιεχόμενα 
2) Προοίμιο 
3) Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης 
4) Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου 
5) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 
6) Προϋπολογισμός - Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 
7) Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης 
8) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
9) Ρήτρες 
10) Ειδικοί Όροι 
11) Τελικές Διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Μονεμβασίας, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής, 
χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου», είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της πράξης 
«Αποκατάσταση - Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα 
Μονεμβασίας», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

Το Έργο συμπληρώνει  τις βασικές υποδομές στο λιμάνι Τ.Κ Μονεμβασίας,  
προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονομίας και θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη  και στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών της. 

Το παραπάνω έργο έχει ήδη ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας 
με κωδικό έργου …… και χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 
 H αναγκαιότητα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, προήλθε εκ μέρους του 
Δήμου Μονεμβασίας αλλά και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, λόγω  
οικονομικής αδυναμίας αλλά  και υποστελέχωσης από πλευράς του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία όλων 
των φορέων για την υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση - Βελτίωση παραλιακού 
δρόμου εντός εξομοιούμενης  ζώνης λιμένα Μονεμβασίας το οποίο θα χρηματοδοτηθεί   
από το Δήμο Μονεμβασίας  και συγκεκριμένα με το ποσό των 123.000,00 ευρώ.  
 Το έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας με κωδικό 
έργου …… και χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 

Κύριος του έργου είναι  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Μονεμβασίας. 
Αναθέτουσα Αρχή-Φορέας Υλοποίησης Φορέας Χρηματοδότησης  είναι ο Δήμος 
Μονεμβασίας. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Μονεμβασίας και  
Διευθύνουσα-Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Μονεμβασίας. 

Το έργο  θα υλοποιηθεί σύμφωνα με  τη  σχετική  μελέτη και τις προδιαγραφές που 
θα συντάξει  ο Δήμος  Μονεμβασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που 
προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία περί προμηθειών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στην Διευθύνουσα- Επιβλέπουσα Υπηρεσία  να 
προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες .  Ενδεικτικά αναφέρονται : 

1) Σύνταξη των προδιαγραφών για την εκτέλεση του Έργου. 
2) Παρακολούθηση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 
3) Παραλαβή του Έργου.  
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4) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον «Κύριο του Έργου», με πλήρη 
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του 
Ν.4412/2016 που ισχύει για τους ΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι η «Αποκατάσταση - Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός 
εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας» 

Περιγραφή: Πρόκειται για το τμήμα από το κατάστημα ΔΩΔΩΝΗ έως μετά το 
κατάστημα ΒΟΤΣΑΛΟ. Το τμήμα αυτό γειτνιάζει με τη θάλασσα με αποτέλεσμα να έχει 
υποστεί  μεγάλες φθορές η επιφάνεια της ανωδομής.  Με το έργο αυτό θα γίνει  
αποξήλωση των φθαρμένων σκυροδεμάτων της επιφάνειας. Στη συνέχεια θα 
κατασκευαστεί τοιχίο ώστε να προστατευτεί η ανωδομή από τη θάλασσα και θα γίνει 
επένδυση με πέτρες της περιοχής ώστε να ταιριάζει με την Καστροπολιτεία. Τέλος  θα  
κατασκευαστεί η ανωδομή με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. 

Το έργο  θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.  
ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 
5.1.     Ο Δήμος Μονεμβασίας  αναλαμβάνει: 

 Τη  χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των … ευρώ.  

 Να ασκήσει όλες  τις αρμοδιότητες  του  Φορέα  Ανάθεσης-Υλοποίησης του έργου. 
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου. 

 Να ορίσει τους  εκπροσώπους του  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας την αναγκαία 
πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του Έργου. 

 Να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές  του έργου. 
 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.  
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

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

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

 Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Κοινή επιτροπή του άρθρου 8, καθώς και κάθε 
δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη 
υλοποίηση του έργου 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα  
αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. 

 Να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Μονεμβασίας. 

5.2 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας:  

 Να ασκήσει όλες  τις αρμοδιότητες  του  Κυρίου 
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του έργου 
 Να συμμετέχει με εκπροσώπους της  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  
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 Να παρέχει έγκαιρα στο Δήμο Μονεμβασίας  την αναγκαία πληροφόρηση για 
θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του καθώς και την 
προβολή του έργου. 

 Να συνεργάζεται με το Δήμο Μονεμβασίας  για την ενημέρωση του κοινού. 
 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της  Π.Σ., σε ότι αφορά σε 
θέματα  αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας 
Προγραμματικής  Σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 123.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%.  

Το ακριβές ποσό που θα καταβληθεί από Ίδιους Πόρους  του Δήμου Μονεμβασίας 
θα είναι αυτό που θα  προκύψει από  την υπογραφείσα σύμβαση για την «Εργασία 
αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου 
Μονεμβασίας» και πάντως όχι μεγαλύτερο του ποσού των …… ευρώ.    
 Οι πληρωμές του έργου θα γίνουν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 
Μονεμβασίας, με βάση τις πιστοποιήσεις και τους αντίστοιχα αρμοδίως 
θεωρημένους/εγκεκριμένους λογαριασμούς σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που 
προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 

Για τη διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά 
στοιχεία. 

Ο Δήμος Μονεμβασίας  δεν έχει ουδεμία άλλη  οικονομική υποχρέωση προς το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας  για το συγκεκριμένο έργο πέραν της 
αναγραφόμενης  στην προγραμματική σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές 
ημέρες σύμφωνα με το περιλαμβανόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας, ισχύει δε από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει, ως προς 
το οικονομικό της μέρος, με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 
λειτουργία από το Δήμο Μονεμβασίας δια της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Μελετών προς το Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας. 
          Ρητά συμφωνείται η δυνατότητα, κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλομένων μερών,  ισόχρονης παράτασης της διάρκειάς της παρούσας σύμβασης, 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
          Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν 
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με 
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τους Μολάους. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, 
με τον αναπληρωτή του. 
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας,  ως μέλος με τον αναπληρωτή του. 
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας ως μέλος, με τον 
αναπληρωτή του.  

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. 
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 διαπίστωση της 
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
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παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει 
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Επίσης η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την 
εφαρμογή των όρων της παρούσας καθώς και η   πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων 
που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, όποτε το 
ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη και συνεδριάζει όπου οριστεί από τον πρόεδρο. 

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας 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.  

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1  Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Κύριο του έργου και στην   
Επιβλέπουσα Υπηρεσία  η υποκατάστασή τους  από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. 
Αν χωρίσουν υποκατάσταση, τότε ευθύνονται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του 
Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα της. 

10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 
που συντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της  υλοποίησης του 
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα και  θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  και μέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου. 

10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και 
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Κύριος του έργου  αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Μονεμβασίας, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1. Οποιαδήποτε  αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και στη χρηματοδότηση 
θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει τη σχετική έγκριση. 
11.2. 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. 
11.3. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2971/2001, ο Φορέας Υλοποίησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ευθύνεται έναντι του Κυρίου του 
Έργου, αλλά και παντός τρίτου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 
11.4. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια.  
11.5. Τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως έναντι 
παντός τρίτου κατά την ενάσκηση των από την παρούσα σύμβαση απορρεόντων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα τους. 
11.6. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει και στην περίπτωση τυχόν 
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τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου,  οι οποίες όμως θα έχουν εγκριθεί  
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) ο Δήμος Μονεμβασίας και  δύο (2) το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Μονεμβασίας. 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Λ. ΤΑΜΕΙΟΥ              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ              ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
  

2. Ορίζονται  μέλη της  Κοινής  Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8: Ο 
Αντιδήμαρχος Γεώργιος Βουνελάκης ως Πρόεδρος και ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος 
Χριστάκος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές τους δημοτικούς συμβούλους Βασίλειο 
Κουλουβάκο και Παναγιώτη  Κόκκορη. 

 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης.  
 Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας. 
                             

     
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  71/2018. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
Ο Πρόεδρος ΤΚ 
Μονεμβασίας 
Χουσάκος Δημήτριος 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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