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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6 
     ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -                                                          
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            ορθή επανάληψη 
                                                             (με την απαλοιφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ στο αποφασιστικό) 
                                                                                    
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  25/2021 
 

 Θ Ε Μ Α 2ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
                                 Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας 
                                 Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) για την υλοποίηση του έργου: 
                                 "Κατασκευή περίφραξης προς ενίσχυση της ασφάλειας και 
                                 αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου". 
                                 Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
                                 αυτής. 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 5η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, 
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την 
από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του 
κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 1381/01-02-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη 
Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος 
της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι (6).  
 
Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 
2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 
5.Σταυρόπουλος Κων/νος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος.  
 
Δεν δήλωσαν συμμετοχή: ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων των Κοινοτήτων. 

 
 Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός 

έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
1. Το Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας 
Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) για την υλοποίηση του έργου: "Κατασκευή περίφραξης προς 
ενίσχυση της ασφάλειας και αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας 
Κορίνθου". 
2. Την υπ΄ αριθ. 54/2021 (με ΑΔΑ: 6ΞΦ17Λ1-94Ν) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης. 
3. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου αναφορικά με το Σχέδιο της εν λόγω Προγραμματικής 
Σύμβασης επισημαίνοντας τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης αυτής. 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του 
άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά     Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου) 

 
 Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου 
(Α.Ε.ΔΙ.Κ.) για την υλοποίηση του έργου:  "Κατασκευή περίφραξης προς ενίσχυση της 
ασφάλειας και αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου", σύμφωνα 
με το υποβληθέν Σχέδιο αυτής ως ακολούθως : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Μεταξύ 
 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
2. 2. «Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιώρυγος Κορίνθου Α.Ε.» («ΑΕ∆ΙΚ») 
3. 3. ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων 
 

για το έργο 
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 

 
προϋπολογισµού 900.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
Τρίπολη, ……….. 2021 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
 

Στην Τρίπολη σήµερα,  …/…/2021 , µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 
1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα Παναγιώτη 
2. το ∆ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι, 
Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κ. Γκιώνη 
Α. Γεώργιο,  
και 
3. την Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.∆Ι.Κ.), που εδρεύει στην 
Αθήνα, Ιπποκράτους 88, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον πρόεδρο κ. Παντελή 
Παντελίδη. 
 
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», 
2. Το Π.∆. 131/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 
3. Το Ν. 4412/2016, «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4. Το Π.∆.242/96 (ΦΕΚ 179/Α’/7-8-1996) «Καθορισµός προϋποθέσεων, τρόπου και 
διαδικασίας για την εκµίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη 
µίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγµάτων των νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων». 
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5. Την υπ’ αριθµ. 44/1746/14-12-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την οποία εντάσσεται το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», στο ΚΑΠ 20% του έτους 2020 µε 
προϋπολογισµό 900.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
6. Την υπ’ αριθµ. ……./…-…-2021 (πρακτικό … ) (Α∆Α: …….) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, (Α∆Α: …….) µε την οποία 
εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, 
7. Την υπ’ αριθµ ………………………………………. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγ.Θεοδώρων (Α∆Α …………………………….. ), µε 
την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης και, 
8. Την υπ’ αριθµ ……………………….. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
«Α.Ε.∆Ι.Κ.» µε την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, 
συµφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την υπ’ αριθµ. 44/1746/14-12-
2020 Απόφασή της, ενέκρινε την ένταξη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», στο ΚΑΠ 20% του έτους 2020, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής 
χάριν συντοµίας «το Έργο». 
 
Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην απαίτηση της ενίσχυσης της ασφάλειας 
εκατέρωθεν της διώρυγας Κορίνθου µε την κατασκευή περίφραξης. 
Παρόλο που υφίστανται ενηµερωτικές πινακίδες προειδοποίησης και κάποιες περιφράξεις 
σε κάποια σηµεία προκρίνεται ότι πρέπει να ενισχυθούν τα µέτρα προστασίας σε πολλά 
σηµεία εκατέρωθεν της διώρυγας, στα οποία υπάρχει διέλευση πολιτών. 
Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι: 
Κατασκευή περίφραξης µε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα εκατέρωθεν της διώρυγας, 
συγκεκριµένα: 
1.  Εκσκαφή θεµελίων της βάσης της περίφραξης σύµφωνα µε τα σκαριφήµατα που θα 
συνοδεύουν την µελέτη και 
2. Επίχωση µε τα προϊόντα των εκσκαφών και διάστρωση θραυστού υλικού, όπου θα 
απαιτηθεί. 
3. Αντιστήριξη-θεµελίωση περίφραξης µε χρήση σκυροδέµατος. 
4.Τοποθέτηση σιδηρών περιφράξεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί: 
Ι) Η µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» από την Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.∆Ι.Κ. 
(Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηµατοδότησης). 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύµβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
αναλαµβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηµατοδότησης του Έργου 
να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά Όσες από τις ενέργειες κρίνονται 
απαραίτητες) 
1) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
2) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, 
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3) ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, από κοινού µε τους 
συµβαλλόµενους, 
4) Να χρηµατοδοτεί τακτικά το Πρόγραµµα και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Έργου, 
5) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή, 
6) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στην «Α.Ε.∆Ι.Κ.». 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηµατοδότησης, 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 
 
2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως 
Φορέας Υλοποίησης και Χρηµατοδότησης αναλαµβάνει: 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου. 

 Να συνεργάζεται µε τον Κύριο του Έργου στη σύνταξη της µελέτης του Έργου και 
των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. 

 Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισµού και να συντάξει και εγκρίνει 
τα τεύχη δηµοπράτησης, βάσει της τεχνικής µελέτης της περίφραξης και των 
αδειοδοτήσεων που θα εξασφαλίσει ο Κύριος του Έργου. 

 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 χρηµατοδοτήσει εν µέρει (750.000,00€), και να εκτελέσει τις πληρωµές σε 
βάρος του προϋπολογισµού του Έργου. 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας 

. 
2.2. Η Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.∆Ι.Κ.) ως Κύριος και Φορέας 
Συντήρησης Έργου, και εν µέρη χρηµατοδότης αναλαµβάνει: 

 Να συντάξει τη µελέτη περίφραξης του έργου και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 
 Να καθορίσει, περιγράψει και εγκρίνει την οριοθέτηση καθώς και την τεχνική 

περιγραφή του έργου. 
 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 χρηµατοδοτήσει εν µέρει (100.000,00€) τον προϋπολογισµό του Έργου. 
 Να αναλάβει την παρακολούθηση - αστυνόµευση του έργου µετά την παράδοση 

του από τον Φορέα Υλοποίησης και, µε την συνδροµή των συµβαλλόµενων, την 
ενδεχόµενη συντήρηση του όπου κριθεί απαραίτητο. 
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2.3. Ο ∆ήµος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων ως Φορέας ∆ιοίκησης των 
παρακείµενων χώρων εκτός των εδαφών που ανήκουν στην «Α.Ε.∆Ι.Κ.», και εν µέρει 
φορέας χρηµατοδότησης αναλαµβάνει: 

 Να συµβάλλει στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του. 
 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 

µεοργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 
 Να χρηµατοδοτήσει εν µέρει (50.000,00€) τον προϋπολογισµό του Έργoυ. 
 

ΆΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και 
απροβλέπτων. 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται κατά εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00€) από 
τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 
Τεχνικό Πρόγραµµα ΚΑΠ 20% της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Κατά εκατό 
χιλιάδες ευρώ (100.000,00€) από την Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.∆Ι.Κ.) 
και, κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) από το ∆ήµο Λουτρακίου – Περαχώρας – 
Αγ. Θεοδώρων. 
Οι χρηµατικοί πόροι που θα προκύψουν από τυχόν εκπτώσεις κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία ανάθεσης, θα διατεθούν, µετά από συµψηφισµό τους µε το µερίδιο συµµετοχής 
εκάστου συµβαλλόµενου, αντιστοίχως, στο πρόγραµµα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, στην «Α.Ε.∆Ι.Κ.» και στο ∆ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
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 τη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην «Α.Ε.∆Ι.Κ.» 
και στο ∆ήµο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την 
επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τα γραφεία της ∆ιώρυγας στα 
Ίσθµια Κορινθίας. 
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 
τον κ. ……………………………., περιφερειακό σύµβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής, µε αναπληρωτή του τον κ. ………………………… περιφερειακό σύµβουλο, 
τον κ. ………………………….., δηµοτικό σύµβουλο, του ∆ήµου Λουτρακίου-Περχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων µε αναπληρωτή του τον κ. …………………………………. δηµοτικό σύµβουλο, 
τον κ. …………………………., εκπρόσωπο της Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιώρυγας Κορίνθου 
(Α.Ε.∆Ι.Κ.),, µε αναπληρωτή του τον κ. ……………………………,εκπρόσωπο της 
«Α.Ε.∆Ι.Κ.». 
 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΡΩΛ3-ΓΨ4



6 

 

 
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 του έργου, η πέραν των εξήντα ηµερών παράταση του 
χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
πουπροκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο 
εφαρµογής της. 
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 ο υπάλληλος της «Α.Ε.∆Ι.Κ.» που θα οριστεί ως εκπρόσωπός της. 
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. 
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. 
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 6 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
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 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί 
δικαστικώς και εξωδίκως την «Α.Ε.∆Ι.Κ» και το ∆ήµο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία 
των όρων της παρούσας σύµβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια 
∆ικαστήρια της Κορίνθου. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του 
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει 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. 
 
9.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 
συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες 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 10 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 
γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 
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 (4) 
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από δύο. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για την                                Για την Ανώνυμη Εταιρεία     Για το Δήμο Λουτρακίου 
Περιφ.  Πελοποννήσου            Διώρυγας Κορίνθου                 Περαχ. – Αγ. Θεδ. 
 
 
 
 
 
Ο Περιφερειάρχης                          Ο Πρόεδρος                          Ο Δήμαρχος  
Παναγιώτης Νίκας                   Παντελής Παντελίδης             Γεώργιος Γκιώνης 
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 Β. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο Παντελέου Κων/νο με αναπληρωτή του τον 
δημοτικό σύμβουλο Πέρρα Σωτήριο. 
 
 Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση 
αυτής. 
 
Με επόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα αναμορφωθεί ο δημοτικός 
προϋπολογισμός τρέχοντος έτους προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που απορρέει για 
τον Δήμο από την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   25/2021 
 
 
 Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος    Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής    Σακελλαρίου Αναστάσιος 
 
       Παπαθανασίου Αθανάσιος 
 
       Κορδαλή Σωτηρία 
  Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 
       Σταυρόπουλος Κων/νος 
 
       Μουζάκης Αθανάσιος 
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