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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 209/2018
«Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν.4555/18, μεταξύ του
Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου
«Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ»,
προϋπολογισμού 237.145,40 €. - Ορισμός μελών (τακτικός - αναπληρωτής) για την
επιτροπή παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Στους Μολάους σήμερα στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 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
11/09.08.2018 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 17, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Γεωργακάκου Αικατερίνη
2.
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Κολλιάκος Ιωάννης
3.
Χαραμή Αλεξάνδρα
Γραμ/τέας Δ.Σ.
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
4. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
5. Λεκάκης Δημήτριος
6.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
6. Παπούλη Δέσποινα
7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
7. Πετράκης Χρήστος
8.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
9.
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
9. Δουμάνη Σοφία
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Λυριωτάκης Ιωάννης
11. Παπαδάκης Πιερρής
12. Χριστάκος Σταύρος
13. Κόκκορης Παναγιώτης
14.. Αναγνωστοπούλου Ελένη
15. Μεϊμέτης Γεώργιος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Σταθάκης Νεκτάριος
H 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, Μπίλιας
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης
Αθανάσιος Άνω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,
Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε
το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, 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. Tις διατάξεις του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση Του Θεσμικού Πλαισίου Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση Της Δημοκρατίας - Ενίσχυση Της Συμμέτοχης - Βελτίωση Της Οικονομικής Και
Αναπτυξιακής Λειτουργίας Των Ο. Τ. Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»] –
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) «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100
αυτού όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/18 μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο
«Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ»
προϋπολογισμού 237.145,40 €.
2. Τη λήψη απόφασης ορισμού μελών για την επιτροπή παρακολούθησης (τακτικά-αναπληρωματικά) και
3. Την παροχή εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μονεμβασίας, κ. Ηρακλή Γ. Τριχείλη για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την αριθ. 145/2018 απόφαση της Ο.Ε.
περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
A. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο
«Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ»
προϋπολογισμού 237.145,40 €, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
για την
ΠΡΑΞΗ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ»
Στην Τρίπολη, σήμερα την ……../……../ 2018 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
(α) Tου ΝΠΔΔ ΟΤΑ β’ βαθμού με την επωνυμία Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει
στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Πέτρο Τατούλη, και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Φορέας
Υλοποίησης».
(β) Του ΝΠΔΔ ΟΤΑ α’ βαθμού, με την επωνυμία Δήμος Μονεμβασίας, που εδρεύει
στους Μολάους Λακωνίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ηρακλή
Τριχείλη, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου»,
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
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010) και ειδικότερα τα
άρθρο 100 Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
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«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα το άρθρο 179 τoυ N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018
τεύχος Α') «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
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) «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
6) Την …. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε η
χρηματοδότηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΟΣΚ 2018 της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας.
7) Την …. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την
έγκριση σύναψης Π.Σ. και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Π.Σ.
8) Την ….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, για την έγκριση
σύναψης Π.Σ. και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Π.Σ.
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 ∆ικαιώµατα των Συμβαλλομένων
5. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης
6. ∆ιάρκεια
7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
8. Ρήτρες
9. Ειδικοί Όροι
10. Τελικές ∆ιατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στο πλαίσιο του τεχνικού προγράμματος ΟΣΚ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ενταγμένο το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ», με κωδικό
έργου … και προϋπολογισμού 237.145,40 €, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντομίας το «Έργο». Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη των τευχών
δημοπράτησης, η δημοπράτηση και εκτέλεση των εργασιών για την διαμόρφωση της
εισόδου του γυμνασίου- λυκείου Μολάων για την δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ.
Ειδικότερα θα γίνει η κατασκευή τμήματος οδοποιίας στην επέκταση του σχεδίου
πόλεως Μολάων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Γυμνασίου, του Λυκείου, του
κλειστού Γυμναστηρίου, του ανοικτού θεάτρου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
που βρίσκονται στους χώρους των σχολείων καθώς και του 1ου νηπιαγωγείου και 2ου
νηπιαγωγείου (υπό κατασκευή) που βρίσκονται στην ίδια περιοχή .
Επίσης θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια για την εξυπηρέτηση των πεζών και θα
διαμορφωθούν κατάλληλα οι είσοδοι των σχολικών μονάδων για την εξυπηρέτηση
κυρίως των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
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» και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ», δεδομένου ότι η αρμοδιότητα του
συγκεκριμένου έργου ανήκει στο Δήμο Μονεμβασίας.
Για την διαμόρφωση της εισόδου γυμνασίου – λυκείου Μολάων για την πρόσβαση
ΑΜΕΑ (το «έργο») από τον κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του «Έργου» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1.Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του «Έργου» με την προμήθεια των
απαιτούμενων υλικών και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης αυτών.
2.Σύνταξη ή /και Επικαιροποίησης των απαιτούμενων διακηρύξεων.
3.∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα µε τη νομοθεσία
∆ημόσιων Συμβάσεων.
4.Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
5.∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του «Έργου».
6.Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του «Έργου».
7. Παραλαβή του «Έργου» στο σύνολο του.
8.Παράδοση του «Έργου» σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Κύριος του Έργου είναι η ο Δήμος Μονεμβασίας
Προϊσταμένη Αρχή είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ΠελοποννήσουΠ.Ε. Λακωνίας εκτός από τις αρμοδιότητες που ρητά ορίζονται από την κείμενη
Νομοθεσία ότι ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας.
Ο Φορέας Απόδοσης πληρωμών:
Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης
∆ηµοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και την λοιπή σχετική κείμενη Εθνική
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ»
Σκοπός του «έργου» είναι η θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι η
διαμόρφωση της εισόδου των σχολείων που περιγράφεται ανωτέρω ώστε να
αναβαθμιστεί το επίπεδο εξυπηρέτηση των χρηστών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις
αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Επισημαίνεται ότι με
αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια του ο κύριος του έργου θα παρέχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ανωτέρω έργο. Επίσης ο Δήμος Μονεμβασίας έχει
την αποκλειστική ευθύνη για τη αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας της
αρμοδιότητας του εφόσον απαιτηθεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία που έχει
σχέση με τις εργασίες του έργου(αποκατάσταση παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης
κ.τλ)
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας,
• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα
που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου»,
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του «Έργου» µετά την ολοκλήρωσή του
αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του,
• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του «Έργου», µε σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να υλοποιήσει το «έργο» όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 και το Παράρτημα 1-
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Τεχνική Έκθεση της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις ως
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη αρχή,
• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού,
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του «Έργου» από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράµµατος, μέχρι
του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασής,
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα κατασκευής του «έργου»,
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του «Έργου», όταν αυτές ζητηθούν,
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας,
• Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου»,
• Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και
έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύβαση,
• Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα
αρμοδιότητάς του, µέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης,
• Να προσκομίζει – σε συνεργασία µε την Προϊσταμένη Αρχή - στη ∆/νση Οικονομικού
της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωµή
των αρμοδίως εγκεκριμένων λογαριασμών, µε τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης,
• Να συνεργάζεται µε τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του «Έργου», µε σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου
4.3 Ο Φορέας Πληρωμών :
Φορέας πληρωμών είναι η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λακωνίας, η οποία:
 αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου και να εκτελεί τις
αντίστοιχες πληρωμές του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 237.145,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α όπως περιλαμβάνεται στο συνημμένο παράρτημα Ι το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπόψη προγραμματικής σύμβασης.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα ΟΣΚ της Π.Ε.
Λακωνίας.
Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Δήμος Μονεμβασίας (Κύριος του Έργου) θα συμμετάσχει στην χρηματοδότηση του
έργου με το ποσό των 17.145,40 € .
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση και την
εγγραφή της επιπλέον πίστωσης στο Πρόγραμμα ΟΣΚ της Π.Ε. Λακωνίας.
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 Ν4412/2016
και λήγει µε την ολοκλήρωση του «Έργου», την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία
από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.
Η ανωτέρω χρονική διάρκεια αναλύεται σύμφωνα με το κατωτέρω ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμά:
Έναρξη Προγραμματικής Σύμβασης
Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ
Διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξη Πέντε (5) μήνες
αναδόχου
(από
υπογραφή
προγραμματικής
μέχρι
υπογραφή
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συμφωνητικού)
Διάρκεια σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης Δέκα(10) μήνες
των εργασιών του έργου)
Χρόνος εγγύησης (από τη βεβαίωση Δεκαπέντε (15) μήνες
περατώσεως έως το υποχρεωτικό για τον
ανάδοχο διάστημα συντήρησης)
Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια
Τριάντα (30) μήνες
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να
τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη 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 αδειοδοτήσεων, 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 Παρακολούθησης», με έδρα την Σπάρτη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
 Eνα (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Δήμος Μονεμβασίας), ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται ο-η ……
με αναπληρωτή τον …. .
 Eνα (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Πελοποννήσου) με τον
αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται ο-η … με αναπληρωτή τον ….. .
 Eνα (1) µέλος υποδεικνυόμενο από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Πελοποννήσου, µε τον αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται ο-η …… με
αναπληρωτή τον …..
Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής θα γίνει µε απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου µετά από σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής το αργότερο εντός
15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
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
παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης
χρηματοδότησης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος 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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείτε από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της
εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της.
Χρέη γραμματέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί
στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον Πρόεδρο.
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
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αντικειμένου της σύμβασης, το οποίο γνωμοδοτεί και εκφέρει μη δεσμευτική 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 συνεδριάσεις υπηρεσιακά
στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
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 συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις 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
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν (και από προσκτηθέντες 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 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική
σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους
πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να
παρατείνεται η διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Απαγορεύεται η
τροποποίηση ή συμπλήρωση του φυσικού αντικείμενου του «Έργου».
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 επιλύεται από τα
αρμόδια ∆ικαστήρια της Σπάρτης Λακωνίας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα
μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου
ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Για τo
Δήμο Μονεμβασίας
Ο Δήμαρχος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ
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Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Π.Σ.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 237.145,40 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα
βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό εξόδων με το αντίστοιχο ποσό όπως έχουν αναφερθεί.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ΝΑΟΔΟ Ν.1.1
έως και ημιβραχώδες

ΟΔΟ 1121Σ

1

m2

340,00

2,28

775,20

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΝΑΟΔΟ Ν\Α3.3
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

ΝΟΔΟ 1133.Α

2

m3

260,00

9,90

2.574,00

3 Κατασκευή επιχωμάτων

ΝΑΟΔΟ Α\Α20

ΝΟΔΟ 1530

3

m3

160,00

1,05

168,00

4 Προμήθεια δανείων,
συνήθη δάνεια υλικών
Κατηγορίας Ε1 έως Ε4

ΝΑΟΔΟ Α\Α18.1

ΝΟΔΟ 1510

4

m3

160,00

7,00

1.120,00

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

4.637,20

4.637,20

2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ
1 Υπόβαση οδοστρωσίας
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.2
συμπυκωμένου πάχους 0,10
m

ΝΟΔΟ 3111Β

5

m2

3.200,00

1,10

3.520,00

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2
Ο -155)

ΝΟΔΟ 3211Β

6

m2

3.200,00

1,20

3.840,00

3 Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ Α\Δ03

ΝΟΔΟ 4110

7

m2

3.200,00

1,20

3.840,00

4 Ασφαλτική ισοπεδωτική
στρώση πάχους 0,05m

ΝΑΟΔΟ Α\Δ07

ΝΟΔΟ 4421Β

8

m2

3.200,00

6,90 22.080,00

5 Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας αστικής οδού

ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α

ΝΟΔΟ 4521Β

9

m2

3.200,00

9,30 29.760,00

Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

63.040,00

63.040,00

3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ
1 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1

ΝΟΔΟ 3121Β

10

m3

125,00

11,50

1.437,50

2 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1
κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

ΝΟΔΟ 2531

11

m3

85,00

86,50

7.352,50

3 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3

ΥΔΡ 7018

12

kg

1.230,00

1,15

1.414,50

4 Πρόχυτα κράσπεδα από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΔΟ Α\Β51

ΝΟΔΟ 2921

13

m

342,00

9,60

3.283,20

5 Πλακοστρώσεις
πεζοδρομίων, με φυσικές
πλάκες (βοτσαλόπλακες)

ΟΔΟ ΝΒ52.01

ΝΟΔΟ 2922

23

m2

615,00

25,00 15.375,00

6 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Α\38.01

ΟΙΚ 3801

21

m2

300,00

13,50

4.050,00
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7 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2

ΝΟΔΟ 2612

22

kg

1.200,00

1,15

1.380,00

8 Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ
με σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1

ΝΟΔΟ 2532

24

m3

50,00

94,20

4.710,00

Σύνολο : 3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ

39.002,70

39.002,70

4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1 Καθαίρεση ανωδομών από
αργολιθοδομή ή λιθοδομή

ΝΑΟΙΚ Α\22.02

2 Αργολιθοδομές με
ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των
150 kg τσιμέντου δύο
ορατών όψεων

A/A

[1]

Είδος Εργασιών

[2]

ΟΙΚ 2204

15

m3

10,00

22,50

225,00

ΟΙΚ 4207

16

m3

3,00

73,00

219,00

Σε μεταφορά

444,00

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[3]

[4]

[5]

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

[8]

Από μεταφορά
3

Θύρες σιδηρές
πλήρεις
ανοιγόμενες

4

Χαλύβδινος
ΝΑΟΔΟ
ΥΔΡ 7018
οπλισμός
Α\Β30.3
σκυροδεμάτων,
xαλύβδινο
Κατασκευήδομικό ΝΑΟΔΟ
ΝΟΔΟ 2531
πλέγμα B500C
ρείθρων,
τάφρων Α\Β29.2.1

5

κλπ. με
σκυρόδεμα
Επιστρώσεις
C12/15,
δαπέδωνάοπλο
με

6

ΝΑΟΙΚ
Α\62.24

ΟΙΚ
78.96Ν

ΟΙΚ 6224

ΟΙΚ 7452

106.679,90

Δαπάνη
(Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

444,00

106.679,90

17

kg

300,00

5,60

1.680,00

12

kg

895,00

1,15

1.029,25

11

m3

200,00

86,50

17.300,00

20

m2

460,00

30,00

13.800,00

λίθους
Σύνολο : 4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

34.253,25

34.253,25

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

18,00%

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

15,00%

Άθροισμα
ΦΠΑ

24,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του δήμου τρέχοντος έτους και μέσω αποθεματικού από
τον ΚΑ 30-7413.013 υπάρχουσας πίστωσης 498.887,62 € με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας»
μεταφέρει πίστωση 17.145,40 € (η οποία πλεονάζει) στον ΚΑ 30-7331.030 για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για τη δημιουργία
πρόσβασης ΑΜΕΑ-Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Γ. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έργων του Δήμου τρέχοντος έτους και εντάσσει σ’ αυτό
το ανωτέρω έργο.
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Δ. Ορίζει μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης το δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Κολλιάκο
με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Σταθάκη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Κολλιάκος.
Ε. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 209/2018.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Κουλουβάκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπαδάκης Πιερρής
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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