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Αριθµ. Απόφασης 147/2019     Θέµα: «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 
                                                               ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την 
                                                               υλοποίηση του έργου: “ ∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν λιµένα 
                                                               Πάτµου” και ορισµός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολού- 
                                                               θησης αυτής» 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 25η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 16:00 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1970/21-11-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς 

1. Γρύλλης Εµµανουήλ, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Μακρή Άννα 

3. Τσαµπαλάκης Νικήτας 3. Σεΐτη Πετρούλα 

4. Κάβουρας ∆ηµήτριος  

5. Κανιαρού Ειρήνη  

 

ΑΠΩΝ 

1. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 18/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Παρίστανται, επίσης: 

α) ο ∆ήµαρχος Πάτµου κ. Πέντες Ελευθέριος και 

β) η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο 

υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «1α. 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». ….  

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. 

γ. Αν ο συµβαλλόµενος σε προγραµµατική σύµβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκµετάλλευση και 

συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον κατά τη σύµβαση 

υπόχρεο συµβαλλόµενο. 

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 
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φορέων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν 

µετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση…». 

2) Το άρθρο 25 του Ν. 2971/2001, µε θέµα: «Προγραµµατικές συµβάσεις φορέων διοίκησης και 

εκµετάλλευσης λιµένα». 

3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

και ειδικότερα το άρθρο 44, παρ. 2 αυτού.  

4) Την υπ’ αριθµ. 137/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: «Έγκριση 

σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο “∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν λιµένα Πάτµου”». 

5) Το από 12-11-2019 ηλεκτρονικό µήνυµα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε το οποίο εστάλη το σχέδιο της ανωτέρω 

Προγραµµατικής Σύµβασης για έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Υπηρεσίας µας. 

6) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου». 

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης πρέπει να εγκριθεί µε 

µία διαφορά, που αφορά στην πηγή χρηµατοδότησης του έργου. Στο αίτηµα που υποβλήθηκε στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη σύναψή της αναφερόταν ότι η χρηµατοδότηση θα προέλθει από ιδίους  

πόρους της Υπηρεσίας µας. Ωστόσο, λίγες ηµέρες µετά την υποβολή αιτήµατος στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου για τη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης κατέστη σαφές πως ο ∆ήµος Πάτµου 

είναι δύσκολο να χρηµατοδοτήσει το έργο και για το λόγο αυτό κλιµάκιο της Υπηρεσίας µας που 

επισκέφθηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προσπάθησε να βρει χρηµατοδότηση και 

κατάφερε το έργο αυτό να ενταχθεί στο σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που αυτό 

διαχειρίζεται. Έτσι, πρέπει να γίνει αλλαγή στην σχετική παράγραφο του σχεδίου της Προγραµµατικής 

Σύµβασης. 
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 Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης 

Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε ότι το αποσταλέν σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης έχει ήδη ψηφισθεί από το 

Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αναφορικά µε την αλλαγή που προτείνει ο 

Πρόεδρος, εστάλη σχετικό ερώτηµα στην αρµόδια υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να 

απαντηθεί λόγω φόρτου εργασίας από την πλευρά της. 

 Έπειτα, ο Πρόεδρος κ. Γρύλλης Εµµανουήλ έλαβε το λόγο και πρότεινε στο Σώµα να εγκρίνει τη 

σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης µε την αλλαγή που ανέφερε, ώστε να µην χρειαστεί να 

ξαναεξετάσει το θέµα. Επίσης, ενηµέρωσε το Σώµα ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε κλιµάκιο 

της Υπηρεσίας µας µε τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο, αυτός τους είπε ότι η 

υπογραφή ή µη της Προγραµµατικής Σύµβασης δεν είναι κώλυµα για να ξεκινήσει η διαδικασία 

δηµοπράτησης του έργου κι εποµένως το θέµα είναι τυπικό. 

 Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Τσαµπαλάκης Νικήτας, ο οποίος ανέφερε ότι αύριο το πρωί θα 

τηλεφωνήσει στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζηµάρκο Γεώργιο και θα του ζητήσει κατά την 

αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης η 

τροποποίηση του ψηφισθέντος σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος, ο οποίος σηµείωσε ότι εάν 

αλλάξουµε το σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης ως προς την πηγή χρηµατοδότησης του έργου και το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν το χρηµατοδοτήσει, θα υπάρχει πρόβληµα. Γι’ αυτό 

πρότεινε η αλλαγή στο σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης να γίνει εφόσον σταλεί στην Υπηρεσία µας e-

mail από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί έγκρισης της χρηµατοδότησής του από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 Έπειτα, το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος Λειψών κ. Μάγγος Φώτιος, ο οποίος ανέφερε πως οι εκπρόσωποι 

του ∆ήµου Λειψών στο Σώµα συµφωνούν µε την πρόταση του Προέδρου, επειδή η διαδικασία έγκρισης 

µιας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι χρονοβόρος και διαρκεί τρεις έως τέσσερεις µήνες. 

 Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος σηµείωσε ότι η 

Υπηρεσία µας θα πρέπει να ορίσει κι έναν εκπρόσωπο στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

Προγραµµατικής Σύµβασης και ο ∆ήµαρχος Πάτµου κ. Ελευθέριος Πέντες πρότεινε να οριστεί ο Πρόεδρος 

κ. Γρύλλης Εµµανουήλ, µε αναπληρωτή του τον κ. Κάβουρα ∆ηµήτριο. 

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου, το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 25 του Ν. 

2971/2001, το  Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 44, παρ. 2 αυτού, την υπ’ αριθµ. 137/2019 Απόφαση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου, το από 12-11-2019 ηλεκτρονικό µήνυµα της ∆ιεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το συνηµµένο σε 

αυτό σχέδιο της 1ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης, το άρθρο 65 του Νόµου 

3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

1. – Την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την υλοποίηση του έργου «∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν 

λιµένα Πάτµου», σύµφωνα µε το αποσταλέν προσχέδιο όπως αυτό τροποποιήθηκε ως προς την πηγή 

χρηµατοδότησης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

2. – Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Γρύλλη Εµµανουήλ, 

µε αναπληρωτή του τον Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Κάβουρα ∆ηµήτριο. 

 

Μειοψήφισε ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος για το λόγο που ανέφερε στην τοποθέτησή του. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 147/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γρύλλης Εµµανουήλ                                                              Μελιανός Νικόλαος – Τσαµπαλάκης Νικήτας 
                                                                                                  Κάβουρας ∆ηµήτριος – Κανιαρού Ειρήνη 
                                                                                           Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα 
                                                                                                       
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 03/12/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

  
ΜΜεεττααξξύύ    

  

««∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΛΛιιµµεεννιικκοούύ  ΤΤααµµεείίοουυ  ΠΠάάττµµοουυ»»  
  

κκααιι    
  

««ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΝΝοοττίίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ»»  
  

γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρράάξξηη    
  

««∆∆ιιααµµόόρρφφωωσσηη  κκόόµµββοουυ  έέµµππρροοσσθθεενν  λλιιµµέένναα  ΠΠάάττµµοουυ»»  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα    2019, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 
 

1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ∆.Σ. κ. Εµµανουήλ 

ΓΡΥΛΛΗ και εδρεύει στην Πάτµο  

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ και εδρεύει στη Σύρο (Ερµούπολη, 841 00, Σύρος) 

 
έχοντας υπόψη :  
 

• Τις διατάξεις του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012), 

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 

• Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012) 

• Την µε αριθµ. 147/2019 Απόφαση ∆Σ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου         

• Την µε αριθµ. 137/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  
                

συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής : 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Οι παραπάνω µε αριθµό 1 και 2 αναφερόµενοι - συµβαλλόµενοι (∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου και 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)) προκειµένου να εκτελεστεί το έργο «∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν 

λιµένα Πάτµου», συνάπτουν προγραµµατική σύµβαση µε τους παρακάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στην εκτέλεση έργου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη 

«∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν λιµένα Πάτµου». 

Το έργο αφορά στην κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόµβου τύπου mini round about µε διαµορφώσεις των 

οδών πρόσβασης από Χώρα - Κάµπο -Γροίκο και την κεντρική αποβάθρα. Το έργο βρίσκεται µεταξύ του 

κτιρίου επιβατών του λιµένα στο οποίο στεγάζεται και το Λιµεναρχείο, χώρου όπου αναπτύσσονται 

τραπεζοκαθίσµατα καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την εκκλησία του Αγίου Φωκά. Η 

συνολική επιφάνεια της επέµβασης είναι περί το 1,50 στρέµµα και περιλαµβάνει επιφάνεια µε φυτική γη 

κύκλου µε ακτίνα R=2,50µ.,συνεχόµενη επιφάνεια κυκλικού τοµέα που περιλαµβάνει περιµετρική ζώνη 

(«ποδιά»), η οποία κατασκευάζεται µε κυβόλιθους και στη συνέχεια ασφαλτική επιφάνεια κυκλοφορίας µε 

πλάτος κυκλικό τοµέα 6.00µ. Έµπροσθεν του κτιρίου επιβατών αφαιρείται όγκος της υπερυψωµένης 

χωµάτινης επιφάνειας, καθαιρείται το υπάρχον τοιχίο  και κατασκευάζεται νέος µικρός τοιχίσκος σχεδόν εν 
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επαφή µε το κτίριο του Λιµεναρχείου και το έµπροσθεν αυτού πεζοδρόµιο. Η οδός που εξέρχεται από την 

κεντρική αποβάθρα του λιµανιού περιλαµβάνει οδόστρωµα πλάτους 3.00*2=6.00µ. και εκατέρωθεν αυτής 

από την διαγραµµισµένη επιφάνεια για πεζούς. Στο ανατολικό τµήµα προβλέπεται χώρος αναµονής των 

εκπροσώπων των ξενοδοχείων και εν συνεχεία προβλέπεται χώρος στάθµευσης οχηµάτων των ξενοδοχείων. 

Εν επαφή προβλέπεται χώρος στάθµευσης οχηµάτων των ξενοδοχείων, κατόπιν ακολουθεί είσοδος-έξοδος 

βαρέων οχηµάτων µε κατασκευή συρόµενες θύρας πλάτους 7.00µ.Προβλέπονται τέσσερις διαγραµµισµένες 

διαβάσεις πεζών και δυο µικρές τριγωνικές νησίδες προς Γροίκο και Κάµπο. Για την οµαλή αποχέτευση 

οµβρίων του κόµβου προβλέπεται η κατασκευή επτά φρεατίων υδροσυλλογής που συνοδεύονται µε τους 

απαραίτητους αγωγούς. Τέλος, για την οµαλή λειτουργία του κόµβου κατά την διάρκεια της νύκτας 

προβλέπεται η τοποθέτηση συνολικά εννέα ιστών φωτισµού ύψους 9,00m, από τους οποίους οι επτά θα 

έχουν µονό βραχίονα και οι δύο διπλό. 

Οι προβλεπόµενες εργασίες περιλαµβάνουν: 

A. Χωµατουργικές εργασίες 

B. Οδοστρωσία 

Γ. Ασφαλτικές εργασίες κλειστού τύπου 

∆. Αποχέτευση οµβρίων  

Ε. Πλευρικές διαµορφώσεις 

ΣΤ. Εργασίες Σήµανσης 

Ζ. Ασφάλιση 

Η. Ηλεκτροφωτισµός 

Όλες οι εργασίες που αφορούν στην αποµάκρυνση των υφιστάµενων ιστών και στην τοποθέτηση των νέων 

θα γίνουν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη µελέτη και συγκεκριµένα στο 

τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 160.000,00€ (στο ποσό έχει 

συµπεριληφθεί το εργολαβικό όφελος και ο ΦΠΑ). 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
Η προγραµµατική σύµβαση ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα µέρη 

και λήγει µε την ολοκλήρωση των εργασιών, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών.    

 
ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι  συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 

1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου αναλαµβάνει : 
 
• Την οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης του έργου 
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• Τη χρηµατοδότηση του έργου µε το ποσό των 160.000,00€, µε την εξεύρεση 

χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

• Την εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του έργου 

• Να χορηγεί κάθε στοιχείο ή µελέτη που υπάρχει στο αρχείο της σχετικά µε το αντικείµενο του 

έργου για τη διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

• Να συµµετέχει µε έναν (1) εκπρόσωπό και τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή 

παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης  

 

2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαµβάνει : 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

• Σύνταξη διακήρυξης 

• ∆ιενέργεια διαδικασιών διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία δηµοσίων έργων και 

συµβάσεων 

• Υπογραφή της σύµβασης  

• Επίβλεψη του έργου µε παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του µέσω 

του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων του Επαρχείου Κω 

• Να συµµετέχει µε δύο (2) εκπροσώπους και τους αναπληρωτές της στην Επιτροπή 

παρακολούθησης της προγραµµατικής Σύµβασης 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Το συνολικό κόστος του έργου είναι Εκατόν Εξήντα χιλ. ευρώ (160.000,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  και αναλύεται ως εξής: 

 
 
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ       3.010,17 € 
2. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ        9.352,71 € 

 3.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                 19.621,85 € 
 4. ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ     5.349,90 € 
 5. ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ    16.282,68 €  
 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ       6.775,95 € 
 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ      10.200,00 € 
 8. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ     23.541,00 € 
 Σύνολο εργασιών       94.134,26 € 
 Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 18%   16.944,17 € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ              111.078,43 € 
 Απρόβλεπτα 15%      16.661,76 € 
 Συνολική αξία µε απρόβλεπτα             127.740,19 € 
 Αναθεώρηση          1.292,07 € 
 Συνολική δαπάνη έργου               129.032,26 €  
 ΦΠΑ 24%        30.967,74 €   
            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                160.000,00 €     
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Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται  σταδιακά ανάλογα µε την πορεία εξέλιξης των εργασιών µετά από 

συνεννόηση  των συµβαλλόµενων και της επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας σύµβασης.   

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται µε την παρούσα σύµβαση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μεταξύ των συµβαλλοµένων  συστήνεται κοινή επιτροπή αποτελούµενη από : 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου 

2. ∆ύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)  

που θα παρακολουθεί  την τήρηση των όρων της σύµβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΡΗΤΡΕΣ 

 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης της οποίας συµφωνείται 

µεταξύ των µερών, όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο πρώτος συµβαλλόµενος δύναται να κηρύξει τους 

ετέρους συµβαλλόµενους έκπτωτους και να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 

ζηµίας του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύµβαση επιλύεται από τα καθ’ ύλην και κατά 

τόπον αρµόδια ∆ικαστήρια. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύµβασης απαιτείται έγγραφη συµφωνία, η οποία θα 

υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συµβαλλόµενων µερών. 

Η παρούσα σύµβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα έκαστος 

των συµβαλλόµενων µερών και δύο για την πληρωµή του 1ου λογαριασµού. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                    

Για το 
∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο Πάτµου 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Εµµανουήλ ΓΡΥΛΛΗΣ 

  
Για την                                               

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
 

  
∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
γνωµοδοτήσεων, εγκρίσεων κλπ για την 
υπογραφή της Π.Σ.  

 Οκτώβριος 2019 - Απρίλιος 2020 

∆ιαγωνιστική διαδικασία υπογραφή σύµβασης:   Μάιος 2020 - Νοέµβριος 2020 
Υλοποίηση έργου  ∆εκέµβριος 2020 - Απρίλιος 2021 
Υποχρεωτική συντήρηση του έργου από τον 
ανάδοχο 

 Μάιος 2021-  Ιούλιος 2022 

Οριστική παραλαβή - έγκριση πρωτοκόλλου - 
έγκριση τελικού λογαριασµού 

 Αύγουστος 2022 - ∆εκέµβριος 2022 
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