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ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 369/28-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Το υπ’ αριθμ. 252304/2925/17.08.2018 εισηγητικό έγγραφο του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 369/28-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, που εδρεύει
στην Κυλλήνη, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.932.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» για δικές σας ενέργειες και παρακαλούμε, όπως
ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της
Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Δ. Θεοδωροπούλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 24/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 258506/888/24-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Eυθυμίου Απόστολος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών),
Κωνσταντοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένα απούσα), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
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Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρών και συμμετείχε στη συνεδρίαση ο κ. Δεληγιάννης Παναγιώτης,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δήμητρα Θεοδωροπούλου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488/11-11-2016
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 369/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 12 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, που εδρεύει στην
Κυλλήνη, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.932.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
ο

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 252304/2925/17.08.2018 εισηγητικό έγγραφο
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, που αναφέρει τα
κάτωθι:
«Σας αποστέλλουμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ» ,
προκειμένου μετά την έγκριση της από την Επιτροπή σας, να προβούμε στην υπογραφή της
και την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
Η υπογραφή της Πρ/κής Σύμβασης κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου
(Δημοτικό Λ.Τ Κυλλήνης) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τις οποίες διαθέτει ο
Φορέας Υλοποίησης /Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες,
αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Κατόπιν αυτών εισηγούμεθα:
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1) Nα εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης που εδρεύει στην Κυλλήνη για την πράξη:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σώμα της σύμβασης.
2) Nα ορισθούν δύο εκπρόσωποί σας (τακτικός και αναπληρωματικός) στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου.
3) Όσον αφορά το τρίτο μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
προτείνουμε ως μέλος του φορέα χρηματοδότησης, τον Δ/ντή Τεχνικών Έργων Περ/κής
Ενότητας Ηλείας κ. Μιχ. Καλογερόπουλο, με αναπληρωτή του τον Πρ/νο Τμήματος
Συγκοινωνιακών έργων της ίδιας υπηρεσίας κ. Νικόλαο Μπούλιαρη.
4) Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Περιφερειάρχης για την υπογραφή της Προγραμματικής
σύμβασης και οποιαδήποτε τροποποίηση της.
Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης έχει εγκριθεί με την 156/2018
(ΑΔΑ ΩΒ7ΜΟΕΙΑ-3ΟΝ) (σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λ.Τ Κυλλήνης που κρίθηκε νόμιμη με την ΑΠ 172937/17.8.2018 (ΑΔΑ 60ΑΝΟΡ1ΦΛΜΓ) απόφαση του Συντονιστή της Απ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δ.Ε & Ιονίου.».

Το Σώμα, αφού άκουσε την εισήγηση , μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των
Μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, που εδρεύει στην
Κυλλήνη, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.932.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά αυτό περιγράφεται στο σώμα
της σύμβασης.
2. Εγκρίνει τους όρους της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, που εδρεύει
στην Κυλλήνη, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.932.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αυτή προσαρτάται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ως τακτικό μέλος την κ.
Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας
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Ηλείας με αναπληρωτή της τον κ. Κωσταριά Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο
της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
4. Ορίζει ως τρίτο Μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, εκ
μέρους του Φορέα Χρηματοδότησης, το Δ/ντή Τεχνικών

Έργων

Περ/κής

Ενότητας Ηλείας κ. Μιχ. Καλογερόπουλο, με αναπληρωτή του τον Πρ/νο
Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ίδιας υπηρεσίας κ. Νικόλαο Μπούλιαρη.
5. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ.Απόστολο Κατσιφάρα για
την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, που εδρεύει στην
Κυλλήνη, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού: 4.932.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησης αυτής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 369/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της Επιτροπής
Δήμητρα Θεοδωροπούλου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»
και

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
για την Πράξη 1
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

[ΠΥΡΓΟΣ , …./

1

/2018]

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο
της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και
προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι
δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1

ΑΔΑ: 9ΚΖΞ7Λ6-947

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ» »
Στον Πύργο , σήμερα την ……/
1.

του

/2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ,

που

εδρεύει στην Κυλλήνη,

όπως

εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρό του κ. Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ και ο οποίος θα αποκαλείται
στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

2.

του ΝΠΔΔ –ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην
ΠΑΤΡΑ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα, και ο οποίος
θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας « Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010, περί Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ225 τ.Α/27 12-2010),όπως τροποποιήθηκε με την 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016) απόφαση
του κ. Γ.Γ Αποκ/νης Διοίκησης.
Την με αριθμ. …../2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυ λλήνης.
Την με αριθμ. …../2018 απόφαση της Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ της
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
Tην υπ΄ αριθμ. 55961/643/1-03-2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ
111/9-3-2017) απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
Tην υπ΄ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 ( ΦΕΚ 211 τ. Β΄/30-01-2017) απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί
ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.
Την 100/2014 (ΦΕΚ 3029 τ. Β/2014 )απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου της ΠΔΕ με την οποία συστάθηκε
η «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ Δυτ. Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε
αυτήν καθώς και την συγκρότησή της με την
43/28-3-2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.».

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 -2020
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»
, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

2

Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα
υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση δύναται,
κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
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Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα:
Το πρώτο αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 130μ περίπου με σκοπό την
προστασία του λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους. Το έργο θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με λιθορριπές και
φυσικούς ογκολίθους.
Έμπηξη πλαστικών
εξυγιαντικών

Περιλαμβάνει υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,50μ.

κατακόρυφων στραγγιστηρίων μήκους 15,75μ

–αποστραγγιστικών

στρώσεων

αμμοχαλίκου

πάχους

σε κάνναβο 2*2μ.
2,0μ.

Διάστρωση

Διάστρωση
υφαντών

πολυεστερικών γεωυφασμάτων . Στη συνέχεια ακολουθεί η διάστρωση των λιθορριπών πυρήνα και των
φυσικών ογκολίθων της στρώσης του φίλτρου και της εξωτερικής θωράκισης μέχρι στάθμης +1,05 από
Μ.Σ.Θ. Στη φάση αυτή (1η φάση) η στρώση των Φ.Ο του φίλτρου ολοκληρώνεται σε στάθμη 2,35μ από
Μ.Σ.Θ. Στη 2η κατασκευαστική φάση (μετά από 6,5 μήνες) ολοκληρώνεται η διατομή του έργου με τη
συμπλήρωση των στρώσεων θωράκισης μέχρι τη στάθμη 4,60μ από Μ.Σ.Θ .Το πλάτος της στέψης
διαμορφώνεται στα 5,0μ . Μετά το την ολοκλήρωση των αναμενόμενων καθιζήσεων η τελική στάθμη
στέψης του έργου εκτιμάται περί τη στάθμη +4,50μ από Μ.Σ.Θ.
Το δεύτερο υποέργο αφορά την αποπεράτωση των εργασιών στη βόρεια προβλήτα του λιμένος Κυλλήνης
με κατασκευή λιμενικών δαπέδων βαρέως τύπου από έγχυτο σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες
προκειμένου να επεκταθεί ο χώρος ελλιμενισμού. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι
αποξήλωση τμήματος της προβλήτας η οποία είχε ασφαλτοστρωθεί παλιότερα, αναμόχλευση της
υφιστάμενης στρώσης βάσης με διαμόρφωση της επιφάνειας και των επικλίσεων συνολικού εμβαδού
11.500μ2, διάστρωση σκυροδέματος C25/30 πάχους 21cm με χαλύβδινες ίνες αναλογίας 35Kgr/m3 και
συνθετικές ίνες αναλογίας 600gr/m3, με μόρφωση, πλήρωση και σφράγιση αρμών διαστολής κ αι αρμών
συστολής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και τέλος διαμόρφωση – σκλήρυνση της τελικής
επιφανείας σε βαρέως τύπου βιομηχανικό δάπεδο.
Δεδομένου ότι:


ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020,



ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω
έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 100 του Ν. 3852/2010 και 44 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα, 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 η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης
της

Πράξης

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΜΕΝΑ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να
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λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ε.Υ.Δ Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Ε και να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 3:
1.

Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη με λετών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2.

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3.

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4.

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5.

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σ ύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων.

6.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο
του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

7.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9.

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική
παραλαβή) .

10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση.
Ο 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. Διευκρι νίζεται
ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την
αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. 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.

3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται
να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.



Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή
του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 5 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση
του Έργου 4, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.



Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του
Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ



5

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος
τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.



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

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:


Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγρά φεται 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 αρμόδια Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος .


Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την
υποβολή του στην ως άνω Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

και να προβαίνει στις απαιτούμενες

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


Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης 2014 - 2020.


4
5

Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
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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 εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου 6) τη χρηματοδότηση του Έργου
μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την
απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.



Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.



Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου 7.



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

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και
αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έ ργου αναφέρονται στον
Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 8.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφ ληση των
παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου 9.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό

των

4.932.000

Ευρώ

περίπου

συμπεριλαμβανομένου

του

Φ.Π.Α.,

εργολαβικού

οφέλους,

αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Το

ποσό

αυτό

μπορεί

να

αναπροσαρμοσθεί

σύμφωνα

με

υποδείξεις

της

Κοινής

Επιτροπής

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. , εφόσον
τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το
παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
6

7
8

9

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν
απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα).
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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 το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο
του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που
υπερβαίνουν τους 24 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», με έδρα την Κυλλήνη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
Α) Τον ……………….., Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με
αναπληρωτή του τον …………………… αντιπρόεδρο/μέλος του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου
Β) Τον …………………….. , Περιφερειακό Σύμβουλο ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Περ/κό Σύμβουλο
………………., που εκπροσωπεί τον φορέα Υλοποίησης και κύριο χρηματοδότη της ενταγμένης στο ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.
Γ) Τον Μιχάλη Καλογερόπουλο, Δ/ντη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο
Μπούλιαρη Προϊστάμενο του Τ.Σ.Ε της ιδίας υπηρεσίας.
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, 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 υπόδειξη 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.
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.
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 αυ τό
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 και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη
της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να
καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί κ αι τα οποία είναι
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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 τη ς. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν
όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται 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
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 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 Πύργου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

10

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης κα ι στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες
του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα

10

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
11.2 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 Φο ρέας 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.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής,
ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους,

συμπεριλαμβανομένων

των

εκπροσώπων

του

ελληνικού

και

διεθ νούς

τύπου,

χωρίς

την

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από έ να και το
τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Απόστολος Κατσιφάρας
ΝΑΜΠΙΛ ΙΩΣΗΦ ΜΟΡΑΝΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ»
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1.1 τίτλος υποέργου 1: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης
1.2 τίτλος υποέργου 2: Αποπεράτωση δαπέδων κυκλοφορίας στην περιοχή του προσήνεμου
λιμένος Κυλλήνης
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
4. Φορέας λειτουργίας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

11

:

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα:
Το πρώτο αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 130μ περίπου με σκοπό την
προστασία του λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους. Το έργο θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με λιθορριπές και
φυσικούς ογκολίθους.
Έμπηξη πλαστικών
εξυγιαντικών

Περιλαμβάνει υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,50μ.

κατακόρυφων στραγγιστηρίων μήκους 15,75μ

–αποστραγγιστικών

στρώσεων

αμμοχαλίκου

πάχους

σε κάνναβο 2*2μ.
2,0μ.

Διάστρωση

Διάστρωση
υφαντών

πολυεστερικών γεωυφασμάτων . Στη συνέχεια ακολουθεί η διάστρωση των λιθορριπών πυρήνα και των
φυσικών ογκολίθων της στρώσης του φίλτρου και της εξωτερικής θωράκισης μέχρι στάθμης +1,05 από
Μ.Σ.Θ. Στη φάση αυτή (1η φάση) η στρώση των Φ.Ο του φίλτρου ολοκληρώνεται σε στάθμη 2,35μ από
Μ.Σ.Θ. Στη 2η κατασκευαστική φάση (μετά από 6,5 μήνες) ολοκληρώνεται η διατομή του έργου με τη
συμπλήρωση των στρώσεων θωράκισης μέχρι τη στάθμη 4,60μ από Μ.Σ.Θ .Το πλάτος της στέψης
διαμορφώνεται στα 5,0μ . Μετά το την ολοκλήρωση των αναμενόμενων καθιζήσεων η τελική στάθμη
στέψης του έργου εκτιμάται περί τη στάθμη +4,50μ από Μ.Σ.Θ.
Το δεύτερο υποέργο αφορά την αποπεράτωση των εργασιών στη βόρεια προβλήτα του λιμένος Κυλλήνης
με κατασκευή λιμενικών δαπέδων βαρέως τύπου από έγχυτο σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες
προκειμένου να επεκταθεί ο χώρος ελλιμενισμού. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι
αποξήλωση τμήματος της προβλήτας η οποία είχε ασφαλτοστρωθ εί παλιότερα, αναμόχλευση της
υφιστάμενης στρώσης βάσης με διαμόρφωση της επιφάνειας και των επικλίσεων συνολικού εμβαδού
11.500μ2, διάστρωση σκυροδέματος C25/30 πάχους 21cm με χαλύβδινες ίνες αναλογίας 35Kgr/m3 και
συνθετικές ίνες αναλογίας 600gr/m3, με μόρφωση, πλήρωση και σφράγιση αρμών διαστολής και αρμών
συστολής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και τέλος διαμόρφωση – σκλήρυνση της τελικής
επιφανείας σε βαρέως τύπου βιομηχανικό δάπεδο.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Κυλλήνη Δήμου Ανδραβίδας –Κυλλήνης Ν. Ηλείας
7. Προϋπολογισμός 4.932.000€
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Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει
οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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ΑΔΑ: 9ΚΖΞ7Λ6-947

Προϋπολογισμός υποέργου 1

4.032.000€

Προϋπολογισμός υποέργου 2

900.000€

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

4.932.000€

8.Διάρκεια υλοποίησης

Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1

Είκοσι τέσσερις (24)

υποέργο 2

Οκτώ (8)

Σύνολο Πράξης

Είκοσι τέσσερις (24)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ12
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 13

Έγγραφο / απόφαση

Φορέας έγκρισης ή

Αριθμός πρωτ./

αδειοδότησης

ημερομηνία

12

Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
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.
13
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια
κύριος του έργου

φορέας υλοποίησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΝΑΙ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΝΑΙ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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