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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Α Π ΟΦΑ ΣΗ Μ Ε Α ΡΙ ΘΜ Ο 72
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Συνεδρίασε σήμερα 15-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ΄
αριθ. πρωτ. 5058/10-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν:
Παρόντες 20
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ,
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ

Απόντες 7
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ
ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, και
ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.
Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτέλεσε η
Δημοτική Σύμβουλος κ. Ι. Σίμου.

ΘΕΜΑ 16ο: “Έγκριση ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σύρου
– Ερμούπολης και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
*ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ* - ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α’»”
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος
προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Αθανασίου.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος.
Αφού έλαβε υπόψη:
1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος:
α) Το με αριθ. πρωτ. 2120/02-08-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού & Τ.Π.Ε. το οποίο έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Σύρου
Ερμούπολης και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ''ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ''
-ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α'.
ΣΧΕΤΙΚΑ:1. Η με αριθ. Απόφαση 27/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
(ΑΔΑ: ΨΞΤΤ7ΛΞ-ΠΥΘ)
2. Σχέδιο Σύμβασης.
3. Τη με αριθμ.1396/8-12-2015 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
Σε συνέχεια των παραπάνω εγγράφων και βάση του Ν. 3582/2010 ''Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’ και ειδικότερα το άρθρο 100, παρακαλούμε για την έγκριση της Σύμβασης
του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
''ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ'' -ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α'.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων αθλητικών
υπηρεσιών του Δήμου μέσα από την εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη Στατικής
Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» Κλειστή Αίθουσα Α", ώστε οι αθλητικές μας αίθουσες να πληρούν όλα όσα ορίζονται από
τη νομοθεσία και αφορούν στην ασφάλεια των αθλητών και θεατών.
Αντικείμενο αυτής είναι η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας του Κλειστού Γυμναστηρίου Ερμούπολης (Κλειστή Αίθουσα Α)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4178/2013, της Υπουργικής Απόφασης
7581/ΦΕΚ405Β-2014 και τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
Να σημειώσουμε ότι το κείμενο της Σύμβασης είναι ήδη ψηφισμένο από την Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου.
Ο Δήμος θα προσφέρει με τη παρούσα σύμβαση το ποσό των 25.000 ευρώ από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με κωδικό Κ.Α. 15.7413.006
Εισηγούμαστε:
Α. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
Β. Τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου καθώς και του αναπληρωτή του για να
συμμετέχει στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης.»
β) Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την «Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας αθλητικού
κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης “Δημήτριος Βικέλας” - κλειστής αίθουσας Α'», το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ
γ) Το με αριθ. Πρωτ.32436/07-12-2015 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης με
το οποίο διαβιβάστηκε η 1396 Γνωμοδοτική Εισήγηση με θέμα “Προγραμματική Σύμβαση
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ
δ) Την υπ' αριθμ. 27/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με
θέμα “Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης “Δημήτριος Βικέλας” Κλειστή Αίθουσα Α'» η οποία στο αποφατικό της
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έχει ως εξής:

«ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης “Δημήτριος Βικέλας” Κλειστή Αίθουσα Α'» η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει κατά το ήμισυ την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης (ήτοι
25.000€).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 071.9479στ12.»
ε) Το με αριθ. Πρωτ. 3878/26-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υποδομής &
Αδειών Η/Μ Εγκαταστάσεων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα “Βεβαίωση αδυναμίας
εκπόνησης μελέτης”.
ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ
2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Γουσγουνέλης
ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος.
3 . - Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει το Σχέδιο Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την
«Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας αθλητικού κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
“Δημήτριος Βικέλας” - κλειστής αίθουσας Α'». Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών του Δήμου ώστε οι
αθλητικές μας αίθουσες να πληρούν όλα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία και αφορούν
στην ασφάλεια των αθλητών και θεατών. Αντικείμενο αυτής είναι η σύνταξη των
απαιτούμενων μελετών για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του Κλειστού Γυμναστηρίου
Ερμούπολης (Κλειστή Αίθουσα Α). Ο συνολικός Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται
στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί
η παρούσα Σύμβαση. Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από
την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δύο έτη. Η σύμβαση μπορεί να
παραταθεί μέχρι ένα έτος. Ο Δήμος θα προσφέρει με τη παρούσα σύμβαση το ποσό
των 25.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με κωδικό
Κ.Α. 15.7413.006. Επίσης, όπως εγκρίνει, έπειτα από τη διενεργηθείσα κλήρωση, τον
ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Αθανασίου ως μέλος στην Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Μάρκο Ρούσσο.
4.- Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Α. Αθανασίου, Δ. Σαγκινέτος, Φρ. Βακόνδιος,
Α. Ρουσσουνέλος, Γ. Πρίντεζης, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Μ. Πρίντεζης, Στ.
Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Ι. Σίμου, Εμ. Αρμακόλας, Γ. Δούναβης, και Ν. Καϊλης, σύνολο
δεκαπέντε (15) ψήφοι. Μειοψήφησαν, δηλώνοντας κατά, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.
Γιαλόγλου, Ι. Κεράνης, Μ. Ρούσσος, Ι. Βρούτσης, και Κ. Στρογγύλης, σύνολο πέντε (5)
ψήφοι. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Σύρος, Ένα Βήμα Μπροστά” κ. Α.
Γιαλόγλου, αιτιολόγησε τη μειοψηφία της παράταξής του λέγοντας: “Θα επαναλάβω τη
διαφωνία-επιφύλαξη που έχουμε εκφράσει ως προς τη διάθεση του ποσού αυτού για
μελέτη αντί την εκπόνηση αυτής από τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε το ποσό αυτό να
αξιοποιηθεί στις εργασίες, ώστε δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε εργασίες
παρά σε μελέτες. Γι' αυτό το λόγο θα μειοψηφήσουμε”. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής
Παράταξης “Κίνηση Πολιτών Σύρου” κ. Κ. Στρογγύλης, αιτιολόγησε τη μειοψηφία της
παράταξής του λέγοντας: “Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτές οι Τεχνικές Υπηρεσίες τις
οποίες διαθέτει ο Δήμος να τις αξιοποιήσει στο έπακρο γι’ αυτό το λόγο θα
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μειοψηφήσουμε και εμείς, και σήμερα, γιατί θεωρώ αδιανόητο να φεύγουν τέτοιες
μελέτες, τις οποίες θα μπορούσε να παράσχει η Τεχνική Υπηρεσία παρά την αντίθετη
άποψή της”.
5. - Τις διατάξεις: α) του Ν. 3316/2005, β) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, γ)
των άρθρων 65,67,69,94 του Ν. 3852/2010, και δ) του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Α. Γιαλόγλου, Ι. Κεράνη, Μ. Ρούσσου, Ι.
Βρούτση, και Κ. Στρογγύλη,
Α. Εγκρίνει το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την «Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας αθλητικού
κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης “Δημήτριος Βικέλας” - κλειστής αίθουσας Α'». Σκοπός
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων
αθλητικών υπηρεσιών του Δήμου ώστε οι αθλητικές αίθουσες να πληρούν όλα όσα
ορίζονται από τη νομοθεσία και αφορούν στην ασφάλεια των αθλητών και θεατών.
Αντικείμενο αυτής είναι η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας του Κλειστού Γυμναστηρίου Ερμούπολης (Κλειστή Αίθουσα Α). Ο
συνολικός Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται
όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα Σύμβαση. Η ισχύς
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε δύο έτη. Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα έτος. Ο
Δήμος θα προσφέρει με τη παρούσα Σύμβαση το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(25.000,00€) από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με κωδικό Κ.Α.
15.7413.006.
Β. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Αθανασίου ως μέλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Σύμβασης, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκο
Ρούσσο.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ
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ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

O Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
"Πρόγραμμα Καλλικράτης"
(ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012)
Μεταξύ
«της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
και
«του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης»
"Για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου ΣύρουΕρμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Α"

Ερμούπολη,
ΑΠ:

/

/2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την Εκπόνηση “Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου ΣύρουΕρμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Α"
Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα την ................... του μηνός ............του
έτους ......... στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι :
Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης και Κύριος του Έργου, που εδρεύει στην Ερμούπολη
(πλατεία Μιαούλη) με ΑΦΜ 998225756, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Μαραγκό,
Η

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει
Τσιροπινά) με ΑΦΜ 998225768, όπως
Περιφερειάρχη, κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,

στην Ερμούπολη Σύρου (πλατεία
εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Έχοντας υπόψη :
Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 230Α/27-12-2010), "Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30-06-2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Το Π.Δ. 707/21-07-1977 (ΦΕΚ 230Α/24-08-1977) περί Ίδρυσης Γυμναστηρίου υπό
το όνομα Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Σύρου.
Την
αριθμ.
2780/24-03-2011
Απόφαση
του
Γενικού
Γραμματέα
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 854Β/16-05-2011) περί "Συγχώνευσης
ΝΠΔΔ και σύσταση νέου στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού με την επωνυμία
Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου (ΟΠΑΣ)".
Την αριθμ. 56707/11554/24-10-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 2779Β/01-11-2013) περί "Κατάργησης
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με την επωνυμία α) Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου (ΟΠΑΣ)" και β) Οργανισμός Παιδείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΚΑ).
Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, περί Προγραμματικών Συμβάσεων.
Το άρθρο 8
"Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών" του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85Α/11-04-2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ".
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9.

Το Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-02-2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις".
10. Το αριθμ. πρωτ. ......... έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης όπου αναφέρεται ότι για την εκπόνηση
της
μελέτης
Στατικής
Επάρκειας
του
Αθλητικού
Κέντρου
απαιτούνται
εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και προσόντα.
11. Την με Αριθμ. 27/18-01-2016, Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου
Αιγαίου, περί Έγκρισης Σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "Για την
Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Α".
12. Την με Αριθμ. ...... /2016 , Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σύρου - Ερμούπολης, περί Έγκρισης Σύναψης της παρούσας Προγραμματικής
μεταξύ του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "Για
την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Α".
Συμφώνησαν να συνάψουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας
έχουν ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Προοίμιο
Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης και Κύριος του Έργου, Φορέας Λειτουργίας και
Διαχείρισης αυτού, καθόσον αποτελεί καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος, βάσει του
ΦΕΚ 2779Β/01-11-2013, Νομικού Προσώπου ¨Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
Σύρου - «ΟΠΑΣ» ο οποίος είχε συσταθεί, σύμφωνα με το ΦΕΚ 854Β/16-05-2011, για
να αναλάβει, εκτός των άλλων, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Αθλητικού
Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας», το οποίο ιδρύθηκε ως
Αθλητικός χώρος εν έτει 1977 (Π.Δ. 707/21-07-1977(ΦΕΚ 230Α/24-08-1977),
προχωράει στις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης Στατικής Επάρκειας της Κλειστής
Αίθουσας Α του προαναφερόμενου Αθλητικού Κέντρου, την χρηματοδότηση κατά το
ήμισυ της εκπόνησης της μελέτης και να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεύτερη συμβαλλόμενη, αποδέχεται να χρηματοδοτήσει
κατά το ήμισυ την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης και να συμμετάσχει στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Περιεχόμενα της Σύμβασης:
Η παρούσα Π.Σ. περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για την
εκτέλεση της και συγκεκριμένα:
- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1ο).
- Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 2ο)
- Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής (άρθρο 3ο)
- Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4ο)
- Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 5ο)
- Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία του Αντικειμένου της Σύμβασης
(άρθρο 6ο)
- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων (άρθρο 7ο)
- Ορισμός Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 8ο)
- Διαιτησία - Επίλυση Διαφωνιών - Ποινικές Ρήτρες (άρθρο 9ο)
- Εκπροσώπηση (άρθρο 10ο)
- Τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11ο)
- Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 12ο)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης
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Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής είναι η χρηματοδότηση για την εκπόνηση
μελέτης με τίτλο "Μελέτη Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Α".
Αντικείμενο αυτής είναι η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας του Κλειστού Γυμναστηρίου Ερμούπολης (Κλειστή Αίθουσα Α)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4178/2013, της Υπουργικής Απόφασης
7581/ΦΕΚ405Β-2014 και τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
ΦΑΣΗ Α (Προμελέτη)
Αποτύπωση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα
(στέγη) και καταγραφή βλαβών. Περιλαμβάνει μετρήσεις αντοχής υλικών
(κρουσίμετρο, υπερήχους, εξόλκευση ήλου, ενανθράκωση σκυροδέματος, λήψη
δοκιμίων και αποκατάσταση κτλ) αποτύπωση οπλισμών με μαγνητικές μεθόδους,
ακτινογράφηση κτλ. εργασίες αποκάλυψης πεδίλων, δείγματα και όσους ελέγχους
απαιτηθούν για την πλήρη σύνταξη σχεδίων ξυλοτύπων ανωδομής και θεμελίωσης του
κτηρίου.
ΦΑΣΗ Β (Οριστική Μελέτη)
Μελέτη Στατικής Επάρκειας του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης, την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες
κανονισμούς σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης συνοδευόμενη από Δήλωση Μηχανικών για
την επάρκεια ή μη του κτηρίου και την απαίτηση ή όχι ενισχύσεων.
ΦΑΣΗ Γ (Μελέτη Εφαρμογής)
Στατική Μελέτη Ενισχύσεων με πλήρη σχέδια ξυλοτύπων ενισχύσεων, εφόσον
απαιτηθεί από την προηγούμενη φάση μελέτης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ή
μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν εντοπισθούν, ακόμα και
αν το κτίριο προκύψει ως στατικά επαρκές.
ΦΑΣΗ Δ
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την εφαρμογή της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Διοικητική
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Νομός Κυκλάδων, Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, Δημοτική
Ενότητα Ερμουπόλεως.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται
όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα Σύμβαση.
Η μελέτη χρηματοδοτείται κατά το ήμισυ από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου (Ειδικός Φορέας 071) ΚΑΕ071.9479στ12 του Προϋπολογισμού της Π.Ν.Α.
Οικονομικού Έτους 2016 και κατά το ήμισυ από ιδίους πόρους του Δήμου Σύρου –
Ερμούπολης ΚΑΕ 15.7413.006
Σε περίπτωση αύξησης του Προϋπολογισμού της μελέτης το πρόσθετο κόστος θα
βαρύνει τον Κύριο του έργου, ήτοι το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης και θα το καλύψει
από ιδίους πόρους αυτού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης λαμβάνει απόφαση για την
χρηματοδότηση του έργου και την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στο κεφάλαιο
εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και εντολής πληρωμής που φέρει την έγκριση και τη
θεώρηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης συνοδευόμενη από το Τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που
απαιτούνται από το νόμο καθώς και την προβλεπόμενη από το άρθρο 8 έκθεση της
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Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Οικονομικού της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μετά την Ολοκλήρωση του Ελέγχου εκδίδεται ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
επ΄ονόματι του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για την χρηματοδότηση του υπόψη
έργου.
Η διαχείριση των Πιστώσεων και η διαδικασία Πληρωμών θα γίνεται σύμφωνα με την
κείμενη Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα.
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και
η διάρκειά της ορίζεται σε δύο έτη. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα έτος. Η
παράταση
γίνεται
έπειτα
από
έγγραφη
εισήγηση
της
Κοινής
Επιτροπής
Παρακολούθησης και την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, προκειμένου να
ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος θα πρέπει να έχει ανατεθεί και εκπονηθεί το
σύνολο της μελέτης και να εξασφαλισθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις για την ωρίμανση του αντίστοιχου έργου.
Κατά το πρώτο εξάμηνο θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες δημοπράτησης της εν
λόγω μελέτης καθώς και η υλοποίηση της πρώτης Φάσης (Προμελέτη) της μελέτης.
Στο δεύτερο εξάμηνο θα ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Β Φάση της μελέτης (Οριστική
Μελέτη) καθώς και ή έγκριση της από το αρμόδιο όργανο.
Στο δεύτερο έτος θα ολοκληρωθεί η Γ Φάση της Μελέτης (Μελέτη Εφαρμογής) θα
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και στην συνέχεια θα εκπονηθεί και η τελευταία Δ
Φάση της μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) και η έγκριση της από το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 6
Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία του αντικειμένου της Σύμβασης
Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης.
Σε ότι αφορά πιθανές μεταβολές του αντικειμένου της μελέτης ή του χρόνου
εκπόνησής της (προθεσμίες) χρέη Προϊσταμένης Αρχής εκτελεί το Δ.Σ. του Δήμου
Σύρου - Ερμούπολης.
Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
Η εκπόνηση της μελέτης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005
και του Π.Δ.696/74, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Η οριστική παραλαβή της μελέτης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σύρου - Ερμούπολης κατόπιν εισήγησης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 8, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της
μελέτης και την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης των εργασιών αυτής από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία ήτοι τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

Η






ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:
Να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης κατά το ήμισυ σύμφωνα με τα όσα
ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 4 και να μετέχει ενεργά στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.
Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης αναλαμβάνει:
Να χρηματοδοτήσει το Πρόγραμμα κατά το ήμισυ σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα
προβλέπονται στο άρθρο 4 και να μετέχει ενεργά στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.
Τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και
ειδικότερα το Ν.3316/2005.
Τη διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου του έργου, των συμβατικών τευχών και
της Συγγραφής υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3316/2005 αν
απαιτηθεί.
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Την προσκόμιση όλων των εγγράφων που απαιτούνται, από τα οποία προκύπτει το
νόμιμο της ανάθεσης της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης.
Την αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής και πιο συγκεκριμένα τη δημοπράτηση,
την ανάθεση και την εξόφληση των μελετών, τηρώντας τις προϋποθέσεις της
παρούσας σύμβασης.
Την τήρηση των διαδικασιών έγκρισης της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 37 του Ν3316/2005, προκειμένου να πιστοποιηθεί η τήρηση όλων των
προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο
σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η
συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.
Την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισμού
της μελέτης, ως αναφέρεται στο άρθρο 4.
ΑΡΘΡΟ 8ο

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης συστήνεται
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Ερμούπολη Σύρου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
 Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
 Έναν (1) Περιφερειακό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως Μέλος.
 Έναν (1) Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος.
Το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα
από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των ενεργειών 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 συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η εισήγηση της παράτασης υλοποίησης
του αντικειμένου της σύμβασης με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση, η σύνταξη
πρωτοκόλλου παραλαβής της μελέτης έπειτα από την έγκριση αυτής και τη Βεβαίωση
Περαίωσης των Εργασιών αυτής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, καθώς 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 Πρόεδρο της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη εγκαίρως και 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 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, 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
(6) 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
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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 έγκαιρα 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 την λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Διαιτησία - Επίλυση Διαφωνιών –Ποινικές Ρήτρες
Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης δύναται να
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Σύρου.
Λόγω του νομικού καθεστώτος που διέπει τους συμβαλλόμενους, το οποίο εγγυάται
την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, συμφωνείται αμοιβαία η μη επιβολή
ποινικών ρητρών.
ΆΡΘΡΟ 10ο
Εκπροσώπηση
Ο κύριος του Έργου, ήτοι ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, εκπροσωπεί δικαστικώς και
εξωδίκως έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων.
ΆΡΘΡΟ 11ο
Τροποποιήσεις της Σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, έπειτα από εισήγηση της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το
χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η
διάρκειά της.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η
Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα
αντίγραφα.
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έλαβε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και ο Δήμος Σύρου
Ερμούπολης δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Περιφερειάρχης
Γεώργιος Χατζημάρκος

Για το
ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μαραγκός

