
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  10/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών 
και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση 
του έργου ¨Σύνταξη µελετών - Υποβοήθηση έργου ∆ήµου Ψαρών¨ και ορισµός 
µελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης. 

Αρ. Απόφασης: 46/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 30η του µήνα Μαΐου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα  
20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 628/26-5-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  
2.Κούτικα Αγγελική                                                                                    
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                     
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
9.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

10.∆ηµητρέλης Νικόλαος   
                                                                                
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθούν και τα εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα: 

1) Έγκριση εκτέλεσης του Προγράµµατος «Αθλητικά Μονοπάτια Καλοκαίρι 2017» και έγκριση 
δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των γυµναστών 

2) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας δύο (2) εκπροσώπων 
του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής»  

Το κατεπείγον του 1ου θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η προθεσµία για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συµµετοχής στο Πρόγραµµα «Αθλητικά Μονοπάτια Καλοκαίρι 2017» είναι η 6/6/2017 και του 2ου 
θέµατος ότι θα πρέπει να ληφθεί άµεσα απόφαση σχετικά µε την έγκριση ή µη της κάλυψης εξόδων 
φιλοξενίας δύο (2) εκπροσώπων του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής», αφού 
σύµφωνα µε πρόσφατη ενηµέρωση, πρόκειται να µεταβούν στα Ψαρά στις 8/6/2017. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου: 
Στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι "Αν σε δήµους του ίδιου νοµού, δεν υφίστανται 
υπηρεσίες, µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων 
αρµοδιοτήτων που απονέµονται σε αυτούς µε το άρθρο 94, περιλαµβανοµένων και των τεχνικών 
υπηρεσιών, για τις σχετικές αρµοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το 
δήµο της έδρας του νοµού ή από άλλο εγγύτερο δήµο,..." 
Στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι "Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται 
το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των 
προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι από τους οποίους θα 
καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης. Επίσης 
ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς και ρήτρες 
σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών 
και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση του έργου 
¨Σύνταξη µελετών - Υποβοήθηση έργου ∆ήµου Ψαρών¨ και ορισµός µελών της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Σύµβασης.». 
 
Σκοπός της προγραµµατικής σύµβασης αυτής, είναι η  συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής και του ∆ήµου Ψαρών προκειµένου να βοηθηθεί ο ∆ήµος για την σύνταξη 
των παρακάτω µελετών: 

 
α) «Αποκατάσταση ανεµόµυλου ∆ήµου Ψαρών» 
β) «Ανάπλαση –εξωραϊσµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ψαρών» και 
γ) «Ανάπλαση –εξωραϊσµός κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

• Την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου 
• Το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης 
• Τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3852/2010. 
• Το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012. 
• Το άρθρο 22 του Ν.3614/2007. 
• Την αναγκαιότητα της σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και της 

Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής προκειµένου να βοηθηθεί ο ∆ήµος 
Ψαρών στη σύνταξη µελετών. 

 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και της Γενικής 
Γραµµατείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση του έργου ¨Σύνταξη µελετών - 
Υποβοήθηση έργου ∆ήµου Ψαρών¨ , σύµφωνα µε το σχέδιο της Προγραµµατικής σύµβασης που έχει 
ως εξής : 
 
‘Στη Μυτιλήνη, σήµερα  την ….     Μαϊου 2017 , οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
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α) Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον  Υφυπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό,  σύµφωνα µε την 1000.0.104326/2016/7-12-2016 
(ΦΕΚ 3987/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 
 
β) Ο ∆ήµος Ψαρών  που εδρεύει στα  Ψαρά όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Κων/νο 
Βρατσάνο, ∆ήµαρχο Ψαρών για την υπογραφή της παρούσας, σύµφωνα µε την αριθ. …../2017 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. …… (Α∆Α: 
………………) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου συµφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
      Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
µέχρι σήµερα 
1. «α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την 
παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές 
Ενώσεις ∆ήµων, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και 
Ν.Π.Ι.∆. στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση 
Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και 
κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο, 
µεταξύ τους ή και µε φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µεµονωµένα 
ή από κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις, που µετέχει το ∆ηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και 
από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική 
σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 
β. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και η συµµετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε οποιαδήποτε νοµική µορφή 
και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, επιµελητηρίων, επιστηµονικών φορέων 
δηµοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισµών, ενώσεων 
συνεταιρισµών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
µπορεί να επιτρέπεται και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων. 
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και 
κοινωφελών ιδρυµάτων, καθώς και κληροδοτηµάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την 
εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου 
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συµβάσεις 
αυτές µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που 
συνιστούν µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων…. 
2. α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και 
το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, 
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι 
πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια 
της σύµβασης. 
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς και 
ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης. 
β. Με την προγραµµατική σύµβαση επίσης ορίζεται ο συµβαλλόµενος, στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η 
διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του, 
εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 
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3.  Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω προγραµµάτων 
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς 
από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα, καθώς 
και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των 
συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση.» 
 
Το αριθ. πρωτ. 1248/14-12-2016 έγγραφο του ∆ήµου Ψαρών 
 
Προβαίνουν στην υπογραφή της παρούσας σύµβασης στα πλαίσια της υποβοήθησης του ∆ήµου Ψαρών 
από την Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την  σύνταξη, παρακολούθηση  
τεχνικών µελετών καθώς και µε την επίβλεψη και παραλαβή τεχνικών έργων της νήσου, σύµφωνα µε το 
αριθ. πρωτ. 4151.13-32/3984/1-12-2016 έγγραφο της ΓΓΑΙΝΠ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα σύµβαση είναι Προγραµµατική Σύµβαση και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 
Η σύµβαση αυτή περιέχει:  

1. Νοµική Βάση και Περιεχόµενα της Σύµβασης (άρθρο 1)  
2. Αντικείµενο Σύµβασης (άρθρο 2) 
3. Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα των Συµβαλλοµένων (άρθρο 3) 
4. Ισχύς και ∆ιάρκεια (άρθρο 4) 
5. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης (άρθρο 5) 
6. Επίλυση ∆ιαφορών – Καταγγελία  (άρθρο 6) 
7. Ρήτρες (άρθρο 7) 
8. Ανωτέρα Βία  (άρθρο 8) 
9. Τελικές ∆ιατάξεις (άρθρο 9) 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η  συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του ∆ήµου Ψαρών προκειµένου να βοηθηθεί ο ∆ήµος για την 
σύνταξη των παρακάτω µελετών: 
 
α)  «Αποκατάσταση ανεµόµυλου ∆ήµου Ψαρών» 
β) «Ανάπλαση –εξωραϊσµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ψαρών» και 
γ) «Ανάπλαση –εξωραϊσµός κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου» 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
3.1  Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαµβάνει: 

• Να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική ∆ιοίκηση (Μυτιλήνη) 
και στο Γραφείο Προστασίας και Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς  Χίου της ΓΓΑΙΝΠ, για την 
σύνταξη  των ανωτέρω µελετών  

• Να καλύψει τις δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης  των υπαλλήλων  
για την εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας  στα πλαίσια  του έργου του άρθρου 2 της παρούσας. 

• Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας.  

• Να παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη 
υλοποίηση των προβλεποµένων στην παρούσα σύµβαση.  
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• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής εκτέλεσης του Έργου.    
• Να παραδώσει τις προαναφερθείσες µελέτες στον ∆ήµο Ψαρών εντός της οριζόµενης διάρκειας 

της παρούσας σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές πρέπει να παραδοθούν: 
1. σε στάδιο οριστικής µελέτης. 
2. πλήρως αδειοδοτηµένες 
3. µε τεύχη δηµοπράτησης 

   3.2 Ο ∆ήµος Ψαρών  αναλαµβάνει: 
• Να παρέχει  όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του  για την εκτέλεση του έργου 

της παρούσας. 
• Να παρέχει τον πολιτικό µηχανικό του δήµου για την υποβοήθηση της µελετητικής οµάδας. 
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 6 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και µπορεί να παρατείνεται το πολύ για ένα (1) ακόµη µήνα.  
 

ΑΡΘΡΟ  5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης µπορεί να συσταθεί όργανο µε την επωνυµία 
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (Κ.Ε.Π.), µε έδρα τη Μυτιλήνη (έδρα της ΓΓΑΙ&ΝΠ). 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριµερής και  αποτελείται από: 
- ∆ύο (2)  εκπροσώπους  της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον  
αναπληρωτή τους, που ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα από τους οποίους ο ένας θα 
εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου  και ο άλλος θα εκτελεί και καθήκοντα γραµµατέα. 
- Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Ψαρών µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον ∆ήµο  Ψαρών, 
ως µέλος. 
 
Το αργότερο εντός 20 ηµερών από την υπογραφή της παρούσης οι συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν µε 
έγγραφο τους τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
 
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 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 έστω 
και ένα µέλος της. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και τον ∆ήµαρχο Ψαρών  
 
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 
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γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης.  
 
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 και τα τρία (3) µέλη 
τακτικά ή αναπληρωµατικά. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.  
Η λειτουργία και η λήψη αποφάσεων της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 
του Ν.2690/1989 (ΦΕΚ 45/Α) 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι αρµόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που 
ενδέχεται να προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλοµένων για την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από 
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των 
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.  

Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν αµοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
διευθέτηση των ζητηµάτων που τυχόν ανακύπτουν και να µεριµνούν για τη συµβιβαστική επίλυση των 
διαφορών, που ενδεχόµενα να προκύπτουν µεταξύ τους από την εφαρµογή της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης.  

Σε περίπτωση καταγγελίας λόγω υπαιτιότητας ενός συµβαλλοµένου µέρους, το έτερον µέρος 
απαλλάσσεται από την ευθύνη εκπλήρωσης και δικαιούται σε ανόρθωση κάθε ζηµίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από 
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των 
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας εκτέλεσης 
υποχρεώσεων από την πλευρά του ενός συµβαλλόµενου µέρους το άλλο συµβαλλόµενο µέρος έχει το 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµιά. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
Σε περίπτωση γεγονότων «ανωτέρας βίας», στην έννοια της οποίας συµπεριλαµβάνονται µόνο 
περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συµβαλλοµένων, καθένας των συµβαλλοµένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του  από τη Σύµβαση, κατά το µέτρο και κατά το χρόνο, που τα ως άνω γεγονότα ή 
περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκατέρου εξ’ αυτών. Προς τούτο, ο 
επικαλούµενος περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται άµεσα να το γνωστοποιήσει εγγράφως στα 
αντισυµβαλλόµενα µέρη, διαβιβάζοντάς του και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Η µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων κατά τη  διάρκεια της ως άνω αναστολής, δε 
δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται, όµως, η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων που έχουν καταστεί απαιτητές πριν από την επέλευση των ανωτέρων γεγονότων ή 
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περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτηµα ευλόγου παρατάσεως της διάρκειας της 
Σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον 
εγγράφως µε κοινή συµφωνία  των συµβαλλοµένων µερών, µετά από σχετική έγκριση των αρµοδίων 
οργάνων.  

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 την παρούσα 
προγραµµατική σύµβαση. 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της 
παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια Μυτιλήνης.  
 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) η Γενική 
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και ένα (1)  ο ∆ήµος  Ψαρών 
                                                  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΨΑΡΩΝ 
    & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ 
 
     
2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Ψαρών στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», του άρθρου -
5- της Π.Σ., το ∆ήµαρχο Βρατσάνο Κωνσταντίνο, µε αναπληρώτριά του την Πρόεδρο του ∆.Σ. 
Κουτσοδόντη Βασιλική. 
 
3. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης. 
 
 Η απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου και στην Γενική Γραµµατεία 
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 
                                                                        

 Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                       Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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