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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 29/09-12-2019  τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ 
υμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 09-12-2019 θμζρα Δευτζρα το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου 
ςυνιλκε ςε δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του 
Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 16639/05-12-2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που 
δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και επιδόκθκε με αποδεικτικό 

ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για τθ 
ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε 
ςφνολο είκοςι επτά (27) Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                        ΑΠΟΝΣΕ  

1. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ                                                                                κανείσ 

2. Ανδριγιαννάκθσ Γρθγόριοσ 

3. Κωνςταντουλάκθσ Αντϊνιοσ 

4. Νεονάκθσ Ευάγγελοσ 

5. καντηάκθσ Ιπποκράτθσ 

6. Αρμουτάκθ-Ροδουςάκθ Βαςιλεία 

7. Πωλιουδάκθσ Ανδρζασ 

8. Φανουράκθ τυλιανι 

9. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ 

10. Καρανδινόσ τυλιανόσ 

11. Θεοδωράκθσ Γεϊργιοσ 

12. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

13. Μαρκάκοσ Κων/νοσ 

14. Σηαγκαράκθσ Αντϊνιοσ 

15. Καργάκθσ Εμμανουιλ 

16. Μακιουδάκθσ Ιωάννθσ 

17. Αλμπαντάκθσ Χαράλαμποσ 

18. Καπελλάκθσ Νικόλαοσ 

19. Μανουςιδάκθ Εμμανουζλλα 

20. Καμπουράκθσ άββασ 

21. τακοράκθσ Γεϊργιοσ 

22. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

23. αριδάκθσ Εμμανουιλ 

24. Πατρικαλάκθσ Χαράλαμποσ 

25. Ρομπογιανννάκθσ Αχιλλζασ 

26. Κυριακάκθσ Αντϊνιοσ 

27. Ηαχαριουδάκθσ Ιωάννθσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν 
Κοινοτιτων και ο γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των 
πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ  

και είπε ότι ζχουν προκφψει δφο κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ 
του κατεπείγοντοσ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
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                  Σο ςϊμα ενζκρινε το κατεπείγον και αποφάςιςε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. 

 

Θζμα: 8ΟΝ
    ΕΝΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:   Ζγκριςη και Τπογραφή Προγραμματικήσ φμβαςησ μεταξφ 

Δήμου Φαιςτοφ και Δημοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου για την Τποβολή αίτηςησ χρηματοδότηςησ ςτο 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ». 
 

Αριθμ. Απόφαςησ: 208/2019 

 

Ο Γήκαξρνο θ. Νηθνιηδάθεο Γξεγφξηνο εηζεγήζεθε ην ζέκα θαη αλέθεξε ηα εμήο:  
 

Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Φαηζηνχ ζηελ αξηζκ. 2/2019 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξεη  ηα εμήο: 

                                                    ΑΠΟΠΑΜΑ  

Από το πρακτικό 1 /2019 τθσ τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

ΘΕΜΑ:2) α. τθν αποδοχι ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» και τθν 
ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Μελζτεσ 
Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων και Επζκταςθσ, Βελτίωςθσ και υντιρθςθσ Τφιςτάμενων 
Λιμενικϊν Τποδομϊν Διμου Φαιςτοφ»,  

β.τθν αποδοχι τθσ ανάλθψθσ κακθκόντων ανακζτουςασ αρχισ από τθν 
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου, για λογαριαςμό του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Σαμείου, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» 

γ.τθν ζγκριςθ υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ μεταξφ του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου και του Διμου Φαιςτοφ  

δ.Ζγκριςθ ςφναψθσ και υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ με τον 
Διμο Φαιςτοφ, με ςκοπό τθν αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ», τθν υποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ και τθν ανάκεςθ 
κακθκόντων ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Φαιςτοφ, για λογαριαςμό 
του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο 
Πρόγραμμα.  

ε.Αποςτολι αιτιματοσ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ και προχπολογιςμοφ προσ το 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Γενικι Γραμματεία Λιμζνων 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Διεφκυνςθ Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν 

 

ιμερα τθν 19θ Νοεμβρίου 2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 2:00 μ.μ. το Διοικθτικό 
υμβοφλιο ςυνιλκε ςε Σακτικι υνεδρίαςθ ςτα γραφεία του Κοινοτικοφ 
Καταςτιματοσ Συμπακίου , φςτερα από τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 16001/14-11-

2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου, που δθμοςιεφκθκε και επιδόκθκε ςτα Μζλθ του 
υμβουλίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 του Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων Ν. 3463/2006.  
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Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι από τα επτά (7) 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ιταν: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ  
1 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘ ΓΡΘΓΟΡΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟ  ΟΤΔΕΙ 

2 ΚΑΝΣΗΑΚΘ ΙΠΠΟΚΣΑΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ   

3 ΚΩΝΣΑΝΣΟΤΛΑΚΘ ΑΝΣΩΝΙΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ   

4 ΑΡΜΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ   

5 ΚΟΤΡΣΑΚΘ ΗΑΧΑΡΙΑ  ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ   

6 ΚΟΜΟΝΣΑΧΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣ/ΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΑΡΧΘ    

7 ΑΡΑΝΣΟΤΛΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ  ΜΕΛΟ Σ.Κ. ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ    

 

Παροφςα ιταν θ κα Κατςιρντακθ Ελπίδα , μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Φαιςτοφ 
(Ν.Π.Δ.Δ.), κλάδου ΔΕ Διοικθτικοφ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.  

Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ απαρτίασ ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 
και ειςθγικθκε το παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ:  

 

Θζμα 2ο: α. τθν αποδοχι ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» και τθν 
ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Μελζτεσ 
Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων και Επζκταςθσ, Βελτίωςθσ και υντιρθςθσ Τφιςτάμενων 
Λιμενικϊν Τποδομϊν Διμου Φαιςτοφ»,  

β.τθν αποδοχι τθσ ανάλθψθσ κακθκόντων ανακζτουςασ αρχισ από τθν 
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου, για λογαριαςμό του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Σαμείου, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» 

γ.τθν ζγκριςθ υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ μεταξφ του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου και του Διμου Φαιςτοφ  

δ.Ζγκριςθ ςφναψθσ και υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ με τον 
Διμο Φαιςτοφ, με ςκοπό τθν αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ», τθν υποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ και τθν ανάκεςθ 
κακθκόντων ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Φαιςτοφ, για λογαριαςμό 
του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο 
Πρόγραμμα.  
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ε.Αποςτολι αιτιματοσ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ και προχπολογιςμοφ προσ το 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Γενικι Γραμματεία Λιμζνων 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Διεφκυνςθ Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν 

 

 

Αριθμόσ Απόφαςησ 2/2019 

Ο Πρόεδροσ ειςθγείται το πρϊτο (2ο ) κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και κζτει 
υπόψθ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου 
Φαιςτοφ τα παρακάτω:  

Ανζκακεν το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Φαιςτοφ επιδιϊκει τθν εφαρμογι πολιτικϊν 
και πρακτικϊν με ςτόχο τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των υποδομϊν του, 
ςτο πλαίςια πάντοτε τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, με γνϊμονα: 

(α) τθν επίτευξθ οφελϊν ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο,  

(β) τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν και  

(γ) τθν αειφορικι διαχείριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Ωςτόςο, οι πόροι του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου δεν επιτρζπουν τθν 
πραγματοποίθςθ του ςυνόλου των επιδιωκόμενων παρεμβάςεων για τθν 
αποτελεςματικι και ολοκλθρωμζνθ επίτευξθ των ςτόχων που τίκενται. Επομζνωσ, θ 
εξαςφάλιςθ επιπλζον οικονομικϊν πόρων αποτελοφν ικανι και αναγκαία ςυνκικθ 
για τθ χρθματοδότθςθ μεγαλφτερων παρεμβάςεων με ςκοπό τθν περαιτζρω 
αναβάκμιςθ των λιμενικϊν υποδομϊν. Σο παραπάνω ςε ςυνδυαςμό με τισ 
ελλείψεισ που παρουςιάηουν οι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ δικαιοδοςίασ τθσ 
(απουςία Α.Ε.Π.Ο., ελλιπισ τεχνικι περιγραφι λιμενικϊν υποδομϊν, απουςία 
Χ.Η.Λ., μθ κακοριςμζνοι όροι δόμθςθσ, χριςεισ γθσ κ.α.) κζτουν ωσ πρόκλθςθ τθν 
εξεφρεςθ οικονομικϊν πόρων για τθν περαιτζρω αναβάκμιςι των λιμενικϊν 
υποδομϊν.  

Ωσ εκ τοφτου, θ υποβολι πρόταςθσ για χρθματοδότθςθ ςτο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ» του Τπουργείου Εςωτερικϊν και ςυγκεκριμζνα ςτα πλαίςια τθσ 
πρόςκλθςθσ με τίτλο «φνταξθ / Επικαιροποίθςθ χεδίων και Μελετϊν ςτο πλαίςιο 
τθσ καταςκευισ, βελτίωςθσ και ςυντιρθςθσ των λιμενικϊν υποδομϊν των 
Δθμοτικϊν Λιμενικϊν Σαμείων και των Δθμοτικϊν Λιμενικϊν Γραφείων», αποτελεί 
ςθμαντικι ευκαιρία για το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Φαιςτοφ, ϊςτε να επιτφχει τθν 
ικανοποίθςθ των προτεραιοτιτων του, που αφοροφν ςτθν αναβάκμιςθ και ςτθν 
τοπικι ανάπτυξθ των λιμενικϊν υποδομϊν τθσ περιοχισ, ςτα πλαίςια μιασ βιϊςιμθσ 
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ανάπτυξθσ θ οποία κα βαςίηεται ςτο τρίπτυχο τθσ ορκισ (α) οικονομικισ, (β) 
κοινωνικισ και (γ) περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

Σο εν λόγω πρόγραμμα, ενδεικτικά, παρατίκεται αναλυτικά παρακάτω: 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «Σνπηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο» 

ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΚΛΖΖ: «χληαμε / Δπηθαηξνπνίεζε ρεδίσλ θαη Μειεηψλ ζην 
πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο, βειηίσζεο θαη 
ζπληήξεζεο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 
ησλ Γεκνηηθψλ Ληκεληθψλ Σακείσλ θαη 
ησλ Γεκνηηθψλ Ληκεληθψλ Γξαθείσλ» 

Σίηλορ Πποηεινόμενηρ ππάξηρ: «Μειέηεο Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη πληήξεζεο Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ 

Φαηζηνχ» 

Γιάπκεια Τλοποίηζηρ: 12 κήλεο 

Οι τεχνικζσ μελζτεσ που προτείνεται και δφναται να περιλθφκοφν ςτθν 
προτεινόμενθ πράξθ αφοροφν:  

1. Μελζτθ ςτα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 

2. Χωροταξικι, Πολεοδομικι και Λιμενικι Οργάνωςθ τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ 
Λιμζνα 

3. Μελζτθ οριοκζτθςθσ χερςαίων και εξομοιοφμενων ηωνϊν λιμζνα 
(περιλαμβάνει τοπογραφικι – βυκομετρικι αποτφπωςθ με κλίμακα 1:500)  

4. Μελζτθ Λιμενικϊν Ζργων για τθν δθμιουργία καινοφριων κρθπιδωμάτων  
5. Σεχνικι περιγραφι νομιμοποίθςθσ λιμενικϊν ζργων. 
6. Ακτομθχανικι Μελζτθ Λιμενικοφ ζργου Κόκκινου Πφργου  
7. Μελζτθ κοπιμότθτασ & Βιωςιμότθτασ Τποδομϊν & Εγκαταςτάςεων 

Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα  

Παράλλθλα, εξειδικευμζνοσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ προτείνεται να υποςτθρίξει τον 
κφριο του ζργου, κακόλθ τθ διάρκεια του ζργου, για τθν ολοκλθρωμζνθ και 
αποτελεςματικι διαχείριςθ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του 
προτεινόμενου ζργου ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ του κακϊσ δε διακζτει επαρκϊσ 
ςτελεχωμζνθ Σεχνικι Τπθρεςία και προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί 
επαρκϊσ ςτο προτεινόμενο ζργο. Επιςθμαίνεται ότι ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ, 
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προτείνεται να ζχει τουλάχιςτον 8ετι εμπειρία ςε ςυναφι αντικείμενα και με 
κακθμερινι παρουςία ςτθν ζδρα του κυρίου του ζργου.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διακζςιμοι πόροι του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Δ. 
Φαιςτοφ δεν επαρκοφν για τθ ςφνταξθ /επικαιροποίθςθ τεχνικϊν μελετϊν και τθν 
παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου με ςκοπό τθν επζκταςθ, βελτίωςθ και 
ςυντιρθςθ των λιμενικϊν υποδομϊν αρμοδιότθτάσ του.  

Θ χρθματοδότθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι αναγκαία προχπόκεςθ 
προκειμζνου το ΔΛΣ Φαιςτοφ να υλοποιιςει το εν λόγω ζργο και να επιτφχει τουσ 
ςτόχουσ του για τθν ολοκλθρωμζνθ αναβάκμιςθ των υποδομϊν και κατ’ επζκταςθ 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του.  

Επιπλζον, δεδομζνου ότι το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο του Διμου, δε διακζτει, κατά 
το άρκρο 44 του ν.4412/2016 τθν απαιτοφμενθ τεχνικι επάρκεια ανακζτουςασ 
αρχισ για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και μελετϊν, για τθν υποβολι 
και ζνταξι ςτο εν λόγω Πρόγραμμα. Επιπλζον, το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο δε 
διακζτει επαρκϊσ ςτελεχωμζνθ Σεχνικι Τπθρεςία και προκειμζνου να είναι ςε κζςθ 
να ανταποκρικεί επαρκϊσ ςτο προτεινόμενο ζργο.  

Για το ςκοπό αυτό και δεδομζνου ότι κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τον 
Διμο Φαιςτοφ, ςασ παρακαλοφμε για τθν:  

1. Ζγκριςθ ςφναψθσ και υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ με τον Διμο 
Φαιςτοφ, με ςκοπό τθν αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ», τθν υποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ και τθν ανάκεςθ 
κακθκόντων ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Φαιςτοφ, για λογαριαςμό 
του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο 
Πρόγραμμα.  

2. Αποςτολι αιτιματοσ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ και προχπολογιςμοφ προσ το 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Γενικι Γραμματεία Λιμζνων 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Διεφκυνςθ Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν. 

Μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ το Διοικθτικοφ υμβουλίου, του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Σαμείου Φαιςτοφ  

                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

α. την αποδοχή ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙI» και την ζγκριςη 
υποβολήσ αιτήματοσ χρηματοδότηςησ τησ πράξησ με τίτλο: «Μελζτεσ Λιμενικϊν 
Εγκαταςτάςεων και Επζκταςησ, Βελτίωςησ και υντήρηςησ Τφιςτάμενων 
Λιμενικϊν Τποδομϊν Δήμου Φαιςτοφ»,  
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β.την αποδοχή τησ ανάληψησ καθηκόντων αναθζτουςασ αρχήσ από την 
Σεχνική Τπηρεςία του Δήμου, για λογαριαςμό του Δημοτικοφ Λιμενικοφ 
Σαμείου, ςτα πλαίςια τησ ςυμμετοχήσ του ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ 
ΙI» 

γ.την ζγκριςη υπογραφήσ Προγραμματικήσ υμφωνίασ μεταξφ του 
Δημοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου και του Δήμου Φαιςτοφ  

δ.Ζγκριςη ςφναψησ και υπογραφήσ Προγραμματικήσ υμφωνίασ με τον 
Δήμο Φαιςτοφ, με ςκοπό την αποδοχή τησ ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», την υποβολή αιτήματοσ χρηματοδότηςησ και την 
ανάθεςη καθηκόντων ςτην Σεχνική Τπηρεςία του Δήμου Φαιςτοφ, για 
λογαριαςμό του Δημοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου, ςτα πλαίςια τησ 
ςυμμετοχήσ του ςτο Πρόγραμμα.  

ε.Αποςτολή αιτήματοσ ζγκριςησ ςκοπιμότητασ και προχπολογιςμοφ προσ 
το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ / Γενική Γραμματεία 
Λιμζνων και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ / Διεφθυνςη Λιμενικϊν και Κτιριακϊν 
Τποδομϊν 

Σο Γεκοηηθό σκβούιηο κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε αθού άθοσζε ηελ εηζήγεζε 
ηοσ Γεκάρτοσ, 

                                                                      

                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

 

α. τθν αποδοχι ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» και τθν ζγκριςθ 
υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Μελζτεσ Λιμενικϊν 
Εγκαταςτάςεων και Επζκταςθσ, Βελτίωςθσ και υντιρθςθσ Τφιςτάμενων Λιμενικϊν 
Τποδομϊν Διμου Φαιςτοφ»,  

β. τθν αποδοχι τθσ ανάλθψθσ κακθκόντων ανακζτουςασ αρχισ από τθν Σεχνικι 
Τπθρεςία του Διμου, για λογαριαςμό του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου, ςτα πλαίςια 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI»  

 

γ. τθν ζγκριςθ υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ μεταξφ του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Σαμείου και του Διμου Φαιςτοφ  
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  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 
μεηαξύ 

 

 

«Γημοηικού Λιμενικού Σαμείος Φαιζηού» 

 

και 
 

«Γήμος Φαιζηού» 

 

για ηην ςλοποίηζη ηος Έπγος : 
 

«Μελέηες Λιμενικών Δγκαηαζηάζεων και 
Δπέκηαζης, Βεληίωζης και σνηήρηζης 

Τθιζηάμενων Λιμενικών Τποδομών Γήμοσ 
Φαιζηού 

ζηο πλαίζιο ηοσ Προγράμμαηος  «ΦΙΛΟΓΗΜΟ 
ΙΙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνίξεο, ....-….– 2019 
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ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ηηο Μνίξεο,ζήκεξα ηελ ………..……. ηνπ κελφο …………………………… ηνπ 
έηνπο 2019 νη παξαθάησ θνξείο θαινχκελνη ζην εμήο “πκβαιιφκελνη”: 
 

α) Σν ΓεκνηηθφΛηκεληθφ Σακείν Φαηζηνχ, πνπ εδξεχεη ζηηοΜνίξεο, Σ.Κ. 
70400, κε ΑΦΜ 099304950Γ.Ο.Τ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, φπσο εθπξνζσπείηαηλφκηκα απφ 
ηνλ Πξφεδξν, θ. Αλδξηγηαλλάθε Γξεγφξηνθαη ην νπνίν ζα απνθαιείηαηεθεμήο, ράξηλ 
ζπληνκίαο, «Κύπιορ ηος Έπγος», 

 

β) Ο ΓήκνοΦαηζηνχ, πνπ εδξεχεη ζηηο Μνίξεο, φπσο εθπξνζσπείηαηλφκηκα 
απφ ηνλ ΓήκαξρνΝηθνιηδάθε Γξεγφξηνθαη ννπνίνο ζα απνθαιείηαηζην εμήο, ράξηλ 
ζπληνκίαο, σο «Φοπέαρ Τλοποίηζηρ», 
 

έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο 
απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.2632/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 
ησλδαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε & 
ζπκπιεξψζεθε κε ηνN.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε & Δπζχλε» θαη 
ηηο αξηζκ.2024709/601/0026/8 -4-1998 (ΦΔΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 

(ΦΔΚ Β/1291) Απνθάζεηο ηνπ ΤπνπξγνχΟηθνλνκηθψλ, θαη εθαξκνγή ηνπ λ. 
2362/1995. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2971/2001 (ΦΔΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αηγηαιφο, παξαιία 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 25 απηνχ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθήαλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ & 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα & άιιεο 
δηαηάμεηο» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α΄/7-6-2010) άξζξνπ 100 § 2 η 
«ΝέαΑξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

ΠξφγξακκαΚαιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 
παξ.9 θαη 10 ηνπ Ν.4071/12 ΦΔΚ 85 Α θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4257/14 ΦΔΚ93 Α, ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4483/17 ΦΔΚ107 Α 
θαη ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν. 4555/18 ΦΔΚ133 Α. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ N.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α'/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο 
γηαηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 
ΔλζσκάησζεΟδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 7/18-01-2013 (ΦΔΚ 26Α΄/31-1-2013) «Όξγαλα πνπ 
απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, 
κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ λ. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (Α΄ 42) αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4129/2013 (ΦΔΚ 52Α΄/28-2-2013) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120Α΄/29-5-2013) «Δζληθφ χζηεκα 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α΄/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α΄/8-8-2016) πεξί 
«Γεκνζίσλπκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔθαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη 
εηδηθφηεξα ην άξζξν 44. 

11. Σελ αξηζκ.πξση. .................-......-2019 (ΑΓΑ: ....................) απφθαζε 
ηνπΠξνέδξνπ ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Φαηζηνχκεηά απφ ηελ αξηζκ. ..................... 
Έγθξηζε θνπηκφηεηαο θαη Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ «Μειέηεο Ληκεληθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη πληήξεζεο Τθηζηάκελσλ 
Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ» απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  

12. Σελ αξηζκ.πξση. ............../.........-2019 (ΑΓΑ: ....................) απφθαζε 
ηνπΓεκνηηθνχπκβνπιίνπ Φαηζηνχ(Πξαθηηθφ ...εο πλεδξίαζεο 
(Σαθηηθήο)/Θέκα ....ν – ΑΓΑ : .......................), γηα ηελ ζχλαςε θαη ηελ απνδνρή 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΓήκνπΦαηζηνχ 

θαη ηνπΛηκεληθνχ Σακείνπ Φαηζηνχγηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Μειέηεο 
Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη πληήξεζεο 
Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ» πνζνχ 136.094€, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη νξηζκνχ κειψλ ζηελ Κνηλή 
ΔπηηξνπήΠαξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

 

 

ςμθωνούνηαι και γίνονηαι αμοιβαίωρ αποδεκηά ηα ακόλοςθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1. Πεξηερφκελα 

2. Πξννίκην– θνπφο 

3. Αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

4. ηφρνο θαη πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ 

5. Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο ησλ πκβαιιφκελσλ 

6. Σξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

7. Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ θαη γλσκνδνηνχλ ζε ζέκαηα ηνπ έξγνπ 

8. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

9. Πφξνη θαη Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

10. Γηάξθεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

11. Σξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

12. Δπζχλε Φνξέα Τινπνίεζεο 

13. Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

14. Δηδηθνί Όξνη 
15. Αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά – Ρήηξεο 

16. Σειηθέο Γηαηάμεηο 

17. Παξάξηεκα Η 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΗΜΗΟ – ΚΟΠΟ 

Ο Κύπιορ ηος Έπγος δηα ηνπ επηηειηθνχ κέινπο ηνπ, κε ην αξηζκ. 

πξση................... έγγξαθφ ηνπ, έρεη δηαηππψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ 
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Έξγνπ «Μειέηεο Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη 
πληήξεζεο Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ», ζην πιαίζην ηεο 
αξ. Πξση. 31515/23.04.2019 Πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 
ζην Πξφγξακκα:  «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: “Σνπηθή 
Αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο”. 

κοπόρ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπΈξγνπ «Μειέηεο 
Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη πληήξεζεο 
Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ». Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 
δεδνκέλνπ φηη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δε δηαζέηεη επαξθψο ζηειερσκέλε Σερληθή 
Τπεξεζία θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζην πξνο 
αλάζεζε Έξγν / κειέηε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Φαηζηνχ. 

Ο Φοπέαρ Τλοποίηζηρ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην Έξγν κε ηίηιν 
«Μειέηεο Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη πληήξεζεο 
Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ»ελέθξηλε πίζησζε ζπλνιηθνχ 
πνζνχ168.756,56επξψ (κεΦΠΑ),κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Δπέθηαζε, Βειηίσζε θαη πληήξεζε Τθηζηάκελσλ 
Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο απνηειεί ε αλάζεζε ηεο αξκνδηφηεηαο 
πινπνίεζεοηνπ έξγνπ: «Μειέηεο Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, 
Βειηίσζεο θαη πληήξεζεο Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ» 
πξνυπνινγηζκνχ 168.756,56επξψ (κε ΦΠΑ), ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ 
ζπληνκίαο «ην Έξγν», απφ ηνλ Κχξηνηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα Τινπνίεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαοζχκβαζεο, ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο, λα 
εθηειέζεη ηηο παξαθάησελέξγεηεο: 

 

1) χληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 
2) Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ 
ΝνκνζεζίαΓεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
3) Τπνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
4) Γηαρείξηζε θαη επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο / κειέηεο ηνπ Έξγνπ. 
5) Παξαθνινχζεζε ρξεκαηνξνψλ θαη εθηέιεζε πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. 
6) Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ έσο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 
7) Παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
παξνρήογεληθψλ ππεξεζηψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 
αζθεί φια ηαθαζήθνληα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 
φπσο απηά πξνβιέπνληαηζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ έξγσλ. 

 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο σο πξνο ην 
αληηθείκελν ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εθ λένπ γηα λα ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην 
ΤΝΑΝΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
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ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εθπφλεζε / 
επηθαηξνπνίεζε Μειεηψλ Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δπέθηαζεο, Βειηίσζεο θαη 
πληήξεζεο Τθηζηάκελσλ Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ Γήκνπ Φαηζηνχ. Αλέθαζελ ην 
Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Φαηζηνχ επηδηψθεη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη 
πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ, ζην 
πιαίζηα πάληνηε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε γλψκνλα (α) ηελ επίηεπμε νθειψλ ζε 
ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, (β) ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ 
ρξεζηψλ θαη (γ) ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ωζηφζν, νη 
πφξνη ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ επηδησθφκελσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 
νινθιεξσκέλε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. Δπνκέλσο, ε εμαζθάιηζε επηπιένλ 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ απνηεινχλ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
κεγαιχηεξσλ παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ 
ππνδνκψλ.  

Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ιηκεληθέο 
εγθαηαζηάζεηο δηθαηνδνζίαο ηεο (απνπζία Α.Δ.Π.Ο., ειιηπήο ηερληθή πεξηγξαθή 
ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, απνπζία Υ.Ε.Λ., κε θαζνξηζκέλνη φξνη δφκεζεο, ρξήζεηο γεο 
θ.α.) ζέηνπλ σο πξφθιεζε ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 
αλαβάζκηζή ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππνβνιή πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην Πξφγξακκα, 
απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Φαηζηνχ, ψζηε λα 
επηηχρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαβάζκηζε 
θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ηνπ ιηκέλα Κφθθηλνπ Πχξγνπ, 

ζηα πιαίζηα κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν ηεο νξζήο 
(α) νηθνλνκηθήο, (β) θνηλσληθήο θαη (γ) πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη:  
1) Μελζτθ ςτα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 

2) Χωροταξικι, Πολεοδομικι και Λιμενικι Οργάνωςθ τθσ Χερςαίασ 
Ηϊνθσ Λιμζνα 

3) Μελζτθ οριοκζτθςθσ χερςαίων και εξομοιοφμενων ηωνϊν λιμζνα 
(περιλαμβάνει τοπογραφικι – βυκομετρικι αποτφπωςθ με κλίμακα 
1:500)  

4) Μελζτθ Λιμενικϊν Ζργων για τθν δθμιουργία καινοφριων 
κρθπιδωμάτων  

5) Σεχνικι περιγραφι νομιμοποίθςθσ λιμενικϊν ζργων. 
6) Ακτομθχανικι Μελζτθ Λιμενικοφ ζργου Κόκκινου Πφργου   
7) Μελζτθ κοπιμότθτασ & Βιωςιμότθτασ Τποδομϊν & Εγκαταςτάςεων 

Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα    
 

Δπηπιένλ, εμεηδηθεπκέλνο ηερληθφο ζχκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 
ζηελ νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ζπζηεκαηηθή 
παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ηερληθφο ζχκβνπινο, κε ηνπιάρηζηνλ 8εηή εκπεηξία ζε 
παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ έξγα, ζα έρεη θαζεκεξηλή παξνπζία ζηνλ ηφπν 
πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.     

ΑΔΑ: 6ΩΒ5ΩΗ1-ΑΔ5



13 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Φαηζηνχαλαιακβάλεη: 
 Να παξέρεη θάζε ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 
 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 
 Να δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 

 

Ο ΓήκνοΦαηζηνχ αλαιακβάλεη : 
 Σελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 Σελ επζχλε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 Να ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ έλαξμε 

θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 
 Να θνηλνπνηεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. 
 Να θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 
 Να δηελεξγήζεη ην δηαγσληζκφ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Να παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο. 
 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη κεηά ην πέξαο ηζρχνο ηεο 
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ην Έξγν ζα 
παξαδνζεί ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ ΣακείνΦαηζηνχ, πνπ έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο 
ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Σν έξγν αλαηίζεηαη θαη εθηειείηαη απφ ην ΓήκνΦαηζηνχ, ζχκθσλα κε 
ηελνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ. 

2. Ζ εθπφλεζε ησλ επί κέξνπο κειεηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 
ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ζα γίλεη απφ ηελ Γηεχζπλζε 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ απφ 
εμεηδηθεπκέλνπο κειεηεηέο– ζπλεξγάηεο ηεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί πξνδηαγξαθψλ 
ησλ κειεηψλ. 

3. Οη κειέηεο, αθνχ εθπνλεζνχλ, ζα παξαδνζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ ΣακείνΦαηζηνχ. 

4. Οη κειέηεο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο 
Ληκέλσλ (Δ..Α.Λ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη ε παξαιαβή 
ηνπο ζα γίλεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπΓήκνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Φαηζηνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΤ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ ΚΑΗ ΓΝΩΜΟΓΟΣΟΤΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

1.«Κχξηνο ηνπ έξγνπ» είλαη ην  Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Φαηζηνχ. 

2. «Φνξέαο πινπνίεζεο» είλαη ν Γήκνο Φαηζηνχ. 

3. «Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία» είλαη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΓήκνπΦαηζηνχ, 

ζηειερσκέλε κε ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφθαη ινηπφ πξνζσπηθφ. 
4. «Πξντζηακέλε Αξρή» είλαη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εΓηεχζπλζε 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλάξζξσλ 3 & 
6 ηνπ Π.Γ.7/2013 (ΦΔΚ26 Α/31-01-2013), κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 
πεξηγξάθνληαηζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Π.. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, εθηηκψληαο ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο,ζπκθσλνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ζηα 
πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 100παξ. 2.α. ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκέλεοΓηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
(Φ.Δ.Κ. 87 Α΄/7-06-10) . 

 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη ηξηκειήο θαη απαξηίδεηαη απφ 
εθπξνζψπνπο απφ θάζεζπκβαιιφκελν. 

 

Οη εθπξφζσπνη ηεο ηνπ ΓήκνπΦαηζηνχθαη ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ 
Φαηζηνχνξίζζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ ΛηκεληθνχΣακείνπΦαηζηνχαληίζηνηρα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 
ηεο παξνχζαο Π.. θαη είλαη : 

 

Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Ληκεληθνχ ΣακείνπΦαηζηνχθαη νξίδεηαη αθνινχζσο: 
 

1. . ......................................., κε αλαπιεξσηή ηνλ ............................... 
 

Γχν (2) εθπξφζσπνη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ 
ΓήκνπΦαηζηνχ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο εθηειεί θαη θαζήθνληα Πξνέδξνπ θαη 
νξίδνληαη αθνινχζσο: 
 

2. ………………….., Πνιηηηθφο Μεραληθφο σο πξφεδξνο, Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηεο 
Γ.Σ.Δ.ΓήκνπΦαηζηνχ, κε αλαπιεξσηή ηνλ ………………………., Πνιηηηθφ 
Μεραληθφ,Αλαπι.Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπήο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
ηεο Γ.Σ.Δ. ΓήκνπΦαηζηνχ 

 

3. …………………., Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. Γήκνπ Φαηζηνχ, 

κε αλαπιεξσηή ηνλ ………………….., Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ππάιιειν ηεο 
Γ.Σ.Δ.Γήκνπ Φαηζηνχ 

 

 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαξθεί φζν ε παξνχζα ζχκβαζε. 
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ηα κέιε ηνπ αλσηέξσ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ ρνξεγείηαη ακνηβή / 
απνδεκίσζεζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3833/2010. 

 

Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη: 
 

1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζθνπψλ ηεο ζχκβαζεο. 
2. Ο έιεγρνο ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 
θαη ε ζχληαμεζρεηηθήο έθζεζεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
3. Ζ δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ. 
4. Ζ εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε 
αλαγθαίνπ κέηξνπ θαηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο. Ζ πέξαλ 
ηνπ εμακήλνπ παξάηαζε ηνπρξνλνδηαγξάκκαηνο, εγθξίλεηαη απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ κεηά απφαλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο 
αίηεζεο παξάηαζεο θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνηλήο 
ΔπηηξνπήοΠαξαθνινχζεζεο. 

5. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξκελεία 
θαη εθαξκνγήηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 
6. Ζ ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλφξσλ ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 
7. Ζ πηζηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ απνηεινχλ αθεηεξίεο 
δηθαησκάησλ θαηππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. 

 

Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ 
πξφζθιεζεαλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηελ εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα 
κέιε ηεο εγθαίξσο θαηεγγξάθσο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Κνηλήο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ ζαεθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηεο 
………………… …………., κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ 
κειψλ ηεο νπνηεδήπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 
Δπηηξνπήο ζα ηεξνχληαηθαη ζα θπιάζζνληαη απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ 
εηδηθφεπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ 
θαη φπνηε δεηεζείαπφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα 
απνηειεί ηελ „‟Σερληθή Δπηηξνπή”, ε νπνία κεηά απφ αίηεκα ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί ήεθθέξεη άπνςε επί εηδηθψλ ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ρσξίοδηθαίσκα ςήθνπ. Οη παξαπάλσ 
ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ ΚνηλήΔπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σπόπορ Υπημαηοδόηηζηρ 
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Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 
168.756,56επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Ζ δαπάλε ηνπ Έξγνπ ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηηο εγγεγξακκέλεο 
πηζηψζεηο ηνπΠξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Γήκνπ Φαηζηνχ, ζχκθσλα κε 
ηελαξηζκ………………… Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο(ΑΓΑ:…………..), πηζηψζεηο ηεο ΑΔ……….. (Κσδηθφο 
έξγνπ2017Δ05500010). 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε 
λνκνζεζία πεξίαλάζεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ θαη νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη 
ηκεκαηηθά κε βάζε ηελ πξφνδν ηνπέξγνπ (πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίεο – εγθεθξηκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο, Αλαθεθαιαησηηθνχο ΠίλαθεοΔξγαζηψλ). 

 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο σο πξνο ηε 
ρξεκαηνδφηεζε, ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εθ λένπ γηα λα ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε 
απφ ην ΤΝΑΝΠ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλαιχεηαη σο εμήο:  
ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ  Αξία χωρίσ ΦΠΑ  Αξία με ΦΠΑ  

Μελζτθ ςτα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 17.807,09 € 22.080,79 € 

Χωροταξικι, Πολεοδομικι και Λιμενικι Οργάνωςθ τθσ Χερςαίασ 
Ηϊνθσ Λιμζνα 

19.732,00 € 24.467,68 € 

Μελζτθ οριοκζτθςθσ χερςαίων και εξομοιοφμενων ηωνϊν λιμζνα 
(περιλαμβάνει τοπογραφικι – βυκομετρικι αποτφπωςθ με 
κλίμακα 1:500)  

19.725,51 € 24.459,63 € 

Μελζτθ Λιμενικϊν Ζργων για τθν δθμιουργία καινοφριων 
κρθπιδωμάτων  19.914,30 € 24.693,73 € 

Σεχνικι περιγραφι νομιμοποίθςθσ λιμενικϊν ζργων. 5.481,00 € 6.796,44 € 

Ακτομθχανικι Μελζτθ Λιμενικοφ ζργου Κόκκινου Πφργου   13.702,50 € 16.991,10 € 

Μελζτθ κοπιμότθτασ & Βιωςιμότθτασ Τποδομϊν & 
Εγκαταςτάςεων Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα    19.731,60 € 24.467,18 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΛΕΣΩΝ  116.094,00 € 143.956,56 € 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  Αξία χωρίσ ΦΠΑ  Αξία με ΦΠΑ  
Παροχι υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου Τποςτιριξθσ του κφριου 
του Ζργου για τθ Διαχείριςθ και Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του 
ζργου ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ του 

20.000,00 € 24.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΟΤ  136.094,00 € 168.756,56 € 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο 
ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαη έρεη δηάξθεηα έσο ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηνη 
31/12/2020. ε απηφ ηνρξνληθφ δηάζηεκα ζα εθπνλεζνχλ νη κειέηεο ηνπ άξζξνπ 3 θαη 
ζα παξαδνζνχλ ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Φαηζηνχ. 

2. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ζην θάησζη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 
εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ 

ΑΔΑ: 6ΩΒ5ΩΗ1-ΑΔ5
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Αλαιπηηθά, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ κειεηψλ, είλαη: 
 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

(ςε μήνεσ) 

ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ / ΤΠΗΡΕΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Μελζτθ ςτα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ       

        

  
Χωροταξικι, Πολεοδομικι και Λιμενικι Οργάνωςθ τθσ 
Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα 

   

    

      

  
Μελζτθ οριοκζτθςθσ χερςαίων και εξομοιοφμενων ηωνϊν 
λιμζνα (περιλαμβάνει τοπογραφικι – βυκομετρικι 
αποτφπωςθ με κλίμακα 1:500)  

  

        

     

  
Μελζτθ Λιμενικϊν Ζργων για τθν δθμιουργία καινοφριων 
κρθπιδωμάτων  

      

        

 

  
Σεχνικι περιγραφι νομιμοποίθςθσ λιμενικϊν ζργων. 

        

        
Ακτομθχανικι Μελζτθ Λιμενικοφ ζργου Κόκκινου Πφργου   

  

          

    

  
Μελζτθ κοπιμότθτασ & Βιωςιμότθτασ Τποδομϊν & 
Εγκαταςτάςεων Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα    

 

      

       

  
Παροχι υπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου Τποςτιριξθσ του 
κφριου του Ζργου για τθ Διαχείριςθ και Παρακολοφκθςθ 
υλοποίθςθσ του ζργου ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ του             

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ, ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ, ε αλνρή 
θαηαζηάζεσλ αληίζεησλπξνο ηε ζχκβαζε απηή ή ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ 
πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα, απφνπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλζπκβαιινκέλσλκεξψλ απφ δηθαηψκαηα νχηε απαιιαγή 
απφ ππνρξέσζή ηνπο νχηε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηαζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ 
δελ αλαγλσξίδνληαη ξεηά απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο σο πξνο 
ην αληηθείκελν, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηεο ή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε, ζα 
πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζην ΤΝΑΝΠ γηα λα ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη έλαληη ησλ ηξίησλ επζχλεηαη εηο νιφθιεξν κε ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε 
θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ 
Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη 
απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
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Τποκαηάζηαζη. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ε 
ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ πξνρσξήζεη ζε 

ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ 
έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
Φνξέα Τινπνίεζεο. 

Πνεςμαηικά δικαιώμαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) 
πνπ ζα ζπληαρζνχλ κε επζχλε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο 
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Κπξίνπ 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 Κχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ 
Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. Σα 
ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΝΣΗΤΜΒΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ – ΡΖΣΡΔ 

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ 
ζεσξνχληαη φινηνπζηψδεηο, απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη 
ζην άιιν ην δηθαίσκα λααμηψζεη απνθαηάζηαζε ησλ αληηζπκβαηηθψλ ελεξγεηψλ ζε 
εχινγν ρξφλν. 

 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή ακέιεηαο πξνο απνθαηάζηαζε απφ ηεο πιεπξάο ηνπ 
ελφο κέξνπο έρεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 
ζχκθσλα κε ηελθείκελε λνκνζεζία, αμηψλνληαο θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππφθεηηαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (αξ. 27 § α, λ. 3310/2005 

θαη αξ. 25 § 3, λ. 3614/2007). 
 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε, ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα 
(4)πξσηφηππααπφ ηα νπνία έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλζα ιάβεη δχν (2). 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Γηα ην ΓήκνΦαηζηνχ Γηα ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ 
ΣακείνΦαηζηνχ 

 

 

 

 

Ο Γήκαξρνο Ο Πξφεδξνο 
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δ. Ζγκριςθ ςφναψθσ και υπογραφισ Προγραμματικισ υμφωνίασ με τον Διμο 
Φαιςτοφ, με ςκοπό τθν αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ», 
τθν υποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ και τθν ανάκεςθ κακθκόντων ςτθν Σεχνικι 
Τπθρεςία του Διμου Φαιςτοφ, για λογαριαςμό του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου, ςτα 
πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο Πρόγραμμα.  

ε. Αποςτολι αιτιματοσ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ και προχπολογιςμοφ προσ το 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Γενικι Γραμματεία Λιμζνων και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Διεφκυνςθ Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν 

 

 

Αθού ζσληάτζεθε θαη αλαγλώζζεθε ηο πραθηηθό ασηό σπογράθεηαη ως θαηωηέρω. 
 
                                        
                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
ΑΝΓΡΗΓΗΑΝΝΑΚΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ                                       ΣΑΘΟΡΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
 
 
                                                       ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Φαζοκσηάθες Ηωάλλες, 2)Κωλζηαληοσιάθες Αληώληος, 3)Νεολάθες Δσάγγειος, 
4)θαληδάθες Ηπποθράηες, 5)Αρκοσηάθε-Ροδοσζάθε Βαζηιεία, 6)Πωιηοσδάθες 
Αλδρέας, 7)Φαλοσράθε ησιηαλή, 8)Νηθοιαθάθες Ηωάλλες, 9)Καραλδηλός 
ησιηαλός, 10)Θεοδωράθες Γεώργηος, 11)Καργάθες Νηθόιαος, 12)Μαρθάθος 
Κωλ/λος, 13)Σδαγθαράθες Αληώληος, 14)Καργάθες Δκκαλοσήι, 15)Μαζηοσδάθες 
Ηωάλλες, 16)Αικπαληάθες Υαράιακπος, 17)Καπειιάθες Νηθόιαος, 
18)Μαλοσζηδάθε Δκκαλοσέιια, 19)Κακποσράθες άββας, 20)Πεηραθογηώργε-
Αλσθαληάθε Μαρία, 21)αρηδάθες Δκκαλοσήι,22)Παηρηθαιάθες Υαράιακπος, 
23)Ροκπογηαλλάθες Ατηιιέας, 24)Κσρηαθάθες Αληώληος, 25)Εαταρηοσδάθες 
Ηωάλλες. 
 
  Αθρηβές Απόζπαζκα 

          Ο Πρόεδρος Γ..                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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