
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 /26/6-2013

     Από το πρακτικό 8/26-6-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 του μηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ  του έτους  2013

ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό

832/21-6-2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.

Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου

και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα

με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση

και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και

από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                      ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                               

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της  συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το 1ο

θέμα

Θέμα  1ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ- ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αριθ. Απόφ.   39/2013
 

  Ο Δήμαρχος    εισηγούμενος το 1Ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη

του  Δ.Σ.  ότι  ο  Δήμος  Ελαφονήσου  έχει  τη  δυνατότητα  να  υποβάλει  πρόταση

χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. 854/11-4-2011 Ανοιχτή Πρόσκληση (με κωδικό

32)  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής  Αρχής  Πελοποννήσου  στο  πλαίσιο  του  Άξονα
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Προτεραιότητας  02:  «Υποδομές  και  Υπηρεσίες  Προσπελασιμότητας  Πελοποννήσου»,

Κωδικός Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-

Πελοποννήσου-Ιόνιων Νήσων 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Το  έργο  με  τίτλο:  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ  –  ΣΙΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ»  και  συνολικό  προϋπολογισμό  720.000,00€

(συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε.  & Ο.Ε.,  των απροβλέπτων,  των απολογιστικών,  της

αναθεώρησης  και  του  Φ.Π.Α.),  αφορά  στη  βελτίωση  υφιστάμενων  τμημάτων  της

περιφερειακής οδού Παναγίτσας – Σίμου στην Ελαφόνησο και στη διάνοιξη ενός νέου

τμήματος για τη σύνδεση των υφιστάμενων αυτών τμημάτων, συνολικού μήκους 3.8 km.

Πιο αναλυτικά, με αφετηρία την Παναγίτσα και στα πρώτα 1000 m υπάρχει υφιστάμενος

χωματόδρομος  με  ανομοιόμορφα  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά,  εκτός  προδιαγραφών,

στερούμενος ενιαίου πλάτους και σε κακή εν γένει κατάσταση. Ακολουθούν 1000 m στα

οποία δεν υφίσταται χάραξη (ούτε καν με τη μορφή μονοπατιού), οπότε και σχεδιάστηκε

νέο χάραξη στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Στη  συνέχεια  υφίστανται  1600  m  υφιστάμενου  χωματόδρομου  με  ανομοιόμορφα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εκτός προδιαγραφών, στερούμενου ενιαίου πλάτους και σε

κακή εν γένει κατάσταση που καταλήγει στο camping του Σίμου.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η κατασκευή:

•  3.6 km ασφαλτοστρωμένων οδού

•  130 m δευτερεύουσων οδών (συναρμογές με υφιστάμενες οδούς)

•  4 ισόπεδοι κόμβοι, σύνδεσης της περιφερειακής οδού με τις δευτερεύουσες.

Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  22  του  Ν.  3614/2007,  κατά  την

προγραμματική  περίοδο  2007-2013  απαιτείται  η  επιβεβαίωση  της  διαχειριστικής

επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν

από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος

που  τίθεται  για  την  αποτελεσματική  και  αποδοτική  διοίκηση  και  διαχείριση  των

συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Δήμο Ελαφονήσου (Φορέα Πρότασης / Κύριο του Έργου) δεν

επιβεβαιώνεται  η  διαχειριστική  του  επάρκεια  ως  δικαιούχου  για  την  υλοποίηση  του

συγκεκριμένου  Έργου,  και  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  ρυθμίσεις  της

Προγραμματικής  Περιόδου  2007-2013,  προτείνεται  η  σύναψη  Προγραμματικής

Σύμβασης,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  22 παρ.  3 του Ν. 3614/2007,  με την

Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη για το συγκεκριμένο Έργο

επιβεβαίωση τύπου A.

Τα Μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική

συζήτηση, αποφασίζουν ομόφωνα  

• Εγκρίνουν την υποβολή πρότασης από το Δήμο Ελαφονήσου στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.

πρωτ. 854/11-4-2011 Ανοιχτή Πρόσκληση (με κωδικό 32) της Ενδιάμεσης Διαχειριστι-

κής Αρχής Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Υποδομές και

Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου», Κωδικός Προτεραιότητας 23 «Περιφε-

ρειακές  /  Τοπικές  Οδοί»  του  Ε.Π.  Δυτικής  Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιόνιων  Νήσων
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2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. και συνολικό προϋπολογισμό

720.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολο-

γιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).

• Εγκρίνουν την ανάθεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων Περιφέρειας  Πελοποννήσου του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου)

στο προτεινόμενο έργο.

• Εγκρίνουν τη συμμετοχή του Δήμου Ελαφονήσου σε Προγραμματική Σύμβαση, κατά

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 3614/2007, με την Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας

Υλοποίησης), η οποία διαθέτει την απαιτούμενη για το συγκεκριμένο έργο επιβεβαίωση

Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α.

• Μεταβιβάζουν την αρμοδιότητας της Ταμειακής Διαχείρισης και  των πληρωμών του

«Έργου» από τον Δήμο Ελαφονήσου (Κύριο του Έργου) στο Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελ/σου (Υπόλογος) για  να εκτελεί τις παρακάτω ενέρ-

γειες:

Παρακολούθηση χρηματορροών 

Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου

• Εξουσιοδοτούν το Δήμαρχο Ελαφονήσου κο Παναγιώτη Ψαρομμάτη για την υπογραφή

της Προγραμματικής Σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την

υποβολή της πρότασης.

• Ορίζουν εκπρόσωπο τον κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη   στην Κοινή Επιτροπή Παρακο-

λούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

• Εγκρίνεται η  Προγραμματικής Σύμβαση    ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ Μεταξύ 

«Περιφέρειας Πελοποννήσου»«Περιφέρειας Πελοποννήσου»

και και 

«Δήμου Ελαφονήσου»«Δήμου Ελαφονήσου»

και και 

Του Περιφερειακού Ταμείου ΑνάπτυξηςΤου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

για την Πράξη για την Πράξη 

««ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» » 

[ΤΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»
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Στην Τρίπολη σήμερα την ……….….. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων :

Την Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  που  εδρεύει  στην Τρίπολη,  όπως  εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη. 

Του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  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 για τη διενέργεια των

πληρωμών (Υπόλογος)».

Του Δήμου Ελαφονήσου, που εδρεύει στο Τ.Κ. Ελαφονήσου, όπως εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη.

και έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007). 

Την  υπ’  αριθμ.  4745/ΕΥΘΥ289/3-2-2011  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

Την υπ’ αριθμ. …………… Απόφαση του Δήμου …………………. Για την σύναψη ΠΣ,

Την υπ’ αριθμ. …………… Απόφαση του Δήμου …………………. για την μεταβίβαση της

αρμοδιότητας πληρωμών,

Την υπ’ αριθμ. …………… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου

–  Ιονίων  Νήσων  2007-2013»  προγραμματίζεται  η  υλοποίηση  της  πράξης  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», η οποία  θα

αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Το  έργο  αφορά  στη  βελτίωση  υφιστάμενων  τμημάτων  της  περιφερειακής  οδού

Παναγίτσας – Σίμου στην Ελαφόνησο και στη διάνοιξη ενός νέου τμήματος για τη σύνδεση των

υφιστάμενων αυτών τμημάτων, συνολικού μήκους 3.8 km.

Πιο  αναλυτικά,  με  αφετηρία  την  Παναγίτσα  και  στα  πρώτα  1000  m  υπάρχει

υφιστάμενος  χωματόδρομος  με  ανομοιόμορφα  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά,  εκτός

προδιαγραφών,  στερούμενος  ενιαίου  πλάτους  και  σε  κακή εν γένει  κατάσταση.  Ακολουθούν

1000  m στα  οποία  δεν  υφίσταται  χάραξη  (ούτε  καν  με  τη  μορφή  μονοπατιού),  οπότε  και

σχεδιάστηκε νέο χάραξη στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
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Στη συνέχεια  υφίστανται  1600 m υφιστάμενου χωματόδρομου με ανομοιόμορφα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εκτός προδιαγραφών, στερούμενου ενιαίου πλάτους και σε κακή εν

γένει κατάσταση που καταλήγει στο camping του Σίμου.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η κατασκευή:

• 3.6 km ασφαλτοστρωμένων οδού

•  130 m δευτερεύουσων οδών (συναρμογές με υφιστάμενες οδούς)

•  4 ισόπεδοι κόμβοι, σύνδεσης της περιφερειακής οδού με τις δευτερεύουσες

Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  22  του  Ν.  3614/2007,  κατά  την

προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των

φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της

ευθύνης  εκτέλεσης  έργων,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  που  τίθεται  για  την

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι  για  τον Κύριο  του Έργου δεν επιβεβαιώνεται  η διαχειριστική του

επάρκεια  ως  δικαιούχου  για  την  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου  Έργου,  σύμφωνα  με  τις

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης

διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το

ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α’, που απαιτείται για την υλοποίηση

του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3

του  Ν.  3614/2007,  στη  σύναψη  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  με  την  οποία

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

I)  η  μεταβίβαση  της  αρμοδιότητας  υλοποίησης  της  Πράξης  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» («το Έργο») από

το Δήμο Ελαφονήσου (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέα Υλοποίησης). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας

σύμβασης  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας

Πελοποννήσου  αναλαμβάνει  να  λειτουργήσει  ως  Φορέας  Υλοποίησης  του  Έργου  έναντι  της

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής  Αρχής Περιφέρειας  Πελοποννήσου και  τρίτων και  να εκτελέσει  τις

παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)1: 

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ.

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

1 Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και

την οριστική παραλαβή) . 

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική

και οικονομική τεκμηρίωση.

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας

Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων

και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία

περί Δημοσίων Έργων.

ΙΙ) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Ταμειακής Διαχείρισης και των πληρωμών

του  «Έργου»  από  τον  Κύριο  του  Έργου  στο  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας

Πελ/σου. 

Έτσι ο «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» καλείται να εκτελεί

τις παρακάτω ενέργειες:

Παρακολούθηση χρηματορροών 

Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  αναλαμβάνουν  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις  και

δικαιώματα:

2.1. Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Πελοποννήσου, αναλαμβάνει

Να  ενεργεί  ως  Φορέας  Υλοποίησης  για  την  υλοποίηση  του  Έργου  όπως  αυτό

περιγράφεται  στο  συνημμένο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της

παρούσας σύμβασης.

Να  απασχολεί  και  να  διαθέτει  επιστημονικό  προσωπικό  με  τα  απαραίτητα  και

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

Να κοινοποιεί  στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του

φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  του  Έργου,  τις  οποίες  αποστέλλει  στην  ΕΔΑ

Πελοποννήσου.

Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις

του Τεχνικού Δελτίου Πράξης αλλά και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

Να αποστέλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου τις

αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

Να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη

σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

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  και  το  κανονιστικό

πλαίσιο λειτουργίας του.

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των

σχετικών συμβάσεων.

Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
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Να  μεριμνά  για  την  ενημέρωση  του  κοινού  και  την  προβολή  του  Έργου  σε

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

2.2. ο Δήμος Ελαφονήσου ως 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.

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

Να  διασφαλίσει  τη  λειτουργία  του  Έργου  μετά  την  ολοκλήρωσή  του

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του 

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την

προβολή του Έργου. 

2.3. Ο Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος) αναλαμβάνει: 

Να  παρακολουθεί  τις  χρηματορροές  του  Έργου  και  να  εκτελεί  τις  αντίστοιχες

πληρωμές.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός  προϋπολογισμός  για  την εκτέλεση  του Έργου  της  προγραμματικής

σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  επτακοσίων  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ  (720.000,00  €),

συμπεριλαμβανομένων  των  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.,  των  απροβλέπτων,  των  απολογιστικών,  της

αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις  υποδείξεις  της αρμόδιας  Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει

συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη

έγγραφη έγκριση από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της

και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από την

Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου στο

Δήμο Ελαφονήσου.

4.2   H  διάρκεια  υλοποίησης  του  Έργου  καθορίζεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  και

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις  της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο

με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 
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έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  Κυρίου  του  Έργου,  ο  οποίος  ορίζεται  Πρόεδρος  της

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και 

ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από …..(το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή το

φορέα λειτουργίας,  εάν είναι  διαφορετικός  από τον κύριο  του έργου ή άλλο φορέα που θα

συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους), με τον αναπληρωτή του. 

5.2  Το  αργότερο  εντός  15  ημερών  από  την  υπογραφή  της  παρούσας,  οι

συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

5.3 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η

παρακολούθηση  όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, 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 πράξης, 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. 

5.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται  από τον Πρόεδρό της. Στην

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της

εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται  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 εκλεγεί στην πρώτη της

συνεδρίαση.

5.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο

από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η

οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη

επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν

έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής

δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5.7  Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συνέρχεται  τακτικά  κάθε  έξι  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 .

5.8 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. 

5.9  Οι  λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως απαιτηθούν για  τη λειτουργία  της

Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
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6.1 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 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  παράγραφος  3  εδ.  α΄  του  ν.  3614/2007  ο  Φορέας

Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έναντι

του  Κυρίου  του Έργου για  την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και  έναντι  των τρίτων

ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας

Πελοποννήσου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Δήμο Ελαφονήσου έναντι των τρίτων

κατά  την  ενάσκηση  των  καθηκόντων  του  έως  τη  λήξη  της  μεταβίβασης  της  αρμοδιότητας

υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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 Δικαστήρια του

Ναυπλίου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Υποκατάσταση.  Απαγορεύεται  ρητώς  στο  Φορέα  Υλοποίησης  η

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο

Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ

συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, τεύχη, στοιχεία κ.ο.κ.) που

θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του)

στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας

Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του

Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη

διάθεση  των  νομίμων  εκπροσώπων  του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης  και  θα

παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την

καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λήξη  ή  λύση  της  Σύμβασης.  Τα  σχετικά  πνευματικά  και  συγγενικά

δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1 Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  προγραμματικής

σύμβασης  γίνεται  μόνον  εγγράφως  με  κοινή  συμφωνία  των  συμβαλλομένων  μερών  και

οπωσδήποτε μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελ/σου.
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.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.

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 ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική

Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Για το  Δήμο Ελαφονήσου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

3. Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2. Δικαιούχος -Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
3.Φορέας Υλοποίησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
4. Φορέας λειτουργίας
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 
α. ΓΕΝΙΚΑ
Το  έργο  αφορά  στη  βελτίωση  υφιστάμενων  τμημάτων  της  περιφερειακής  οδού

Παναγίτσας – Σίμου στην Ελαφόνησο και στη διάνοιξη ενός νέου τμήματος για τη σύνδεση των
υφιστάμενων αυτών τμημάτων, συνολικού μήκους 3.8 km. 

β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή:
• 3.6 km ασφαλτοστρωμένων οδού
• 130 m δευτερεύουσων οδών (συναρμογές με υφιστάμενες οδούς)
• 4 ισόπεδοι κόμβοι, σύνδεσης της περιφερειακής οδού με τις δευτερεύουσες.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Τ.Κ. Ελαφονήσου Δήμου Ελαφονήσου
7. Προϋπολογισμός Πράξης
Συνολικός προϋπολογισμός 720.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε.,

των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α

7. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης
Το έργο θα ολοκληρωθεί, σε 12 μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ2

Έγγραφο /
απόφαση

Φορέας
έγκρισης ή αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

Έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ή σχετικού απαλλακτικού 
εγγράφου)

Περιφέρεια
Πελοποννήσου      Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού          Τμήμα

Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας  Π.Ε.

Λακωνίας

3425/ 13-05-2013

Αδειοδότηση 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

5η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σπάρτης 679/ 20-6-2012

 Αδειοδότηση 
Δασικής Υπηρεσίας

Δ/νση Δασών
Λακωνίας Δασαρχείο Μολάων

474/ 22-03-2012

Άλλη αδειοδότηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

2 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι

ιδιοκτησίες  εγκριτικές  αποφάσεις  μελετών,  περιβαλλοντικοί  όροι,  γνωμοδοτήσεις  κλπ.  Σε  περίπτωση υποέργων
πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
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Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας

Κύριος
του Έργου

Φορέ
ας Υλοποίησης

Σύνταξη - διόρθωση των απαιτούμενων Τευχών 
Δημοπράτησης του Έργου Χ

Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου Χ

Γνωμοδότηση Περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων 
Πελοποννήσου Χ

Μεταβιβάζουν την αρμοδιότητας της Ταμειακής Διαχείρισης και των πληρωμών του

«Έργου» από τον Δήμο Ελαφονήσου (Κύριο του Έργου) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-

ξης Περιφέρειας Πελ/σου (Υπόλογος) για  να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

Παρακολούθηση χρηματορροών 

Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου

Εξουσιοδοτούν το Δήμαρχο Ελαφονήσου κο Παναγιώτη Ψαρομμάτη για την υπογρα-

φή της Προγραμματικής Σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υποβο-

λή της πρότασης.

Ορίζουν εκπρόσωπο τον κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη στην Κοινή Επιτροπή Παρακο-

λούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 39/2013 και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από

το πρακτικό  8/26-6-2013 που αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας                               Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

              ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                        ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                          ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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