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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 35/30.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 559/2019
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου
«Αντιστήριξη πρανών & αντιμετώπιση κινδύνου κατολίσθησης εξωτερικά των κερκίδων γηπέδου Χιλιομοδίου»»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 46883/24-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν
των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Κόλλια Κωνσταντίνα
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Πνευματικός Αλέξανδρος
Κεφάλας Σταύρος,
Ταγαράς Βασίλειος
Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
Μπουρσέ Ηλίας
Σταυρέλης Νικόλαος
Μουρούτσος Γεώργιος
Μανωλάκης Δημήτριος
Δόντης Μιχαήλ
Καλλίρης Πελοπίδας,
Παπαϊωάννου Ευάγγελος,
Κορδώσης Χρήστος
Πλατής Σπυρίδων
Ασημακόπουλος Μάριος,
Τζέκου Παρασκευή
Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ
1. Μπίτζιος Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του
ΕΗΔΘ
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο
τέλος του ΕΗΔΘ
3. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 9ου
ΗΔΘ
5. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο
τέλος του ΕΗΔΘ
7. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Κονδύλης Μαρίνος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο μέσον του 1ου
ΗΔΘ
12. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου
ΗΔΘ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω
πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
Ζούζας Γεώργιος
Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου
Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
Λίτσας Παναγιώτης
Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου
Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη πρανών & αντιμετώπιση κινδύνου κατολίσθησης εξωτερικά των κερκίδων γηπέδου Χιλιομοδίου»», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Α) την από 24-12-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< ΘΕΜΑ : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου:
«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€.
1. Το έργο έχει Προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00€ και η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 269335/52834/10-10-2019 η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης για το έργο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» και τον ορισμό δημοτικού συμβούλου, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, που θα έχει την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής και τον αντίστοιχο Αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Εισήγηση της υπηρεσίας:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ
ΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού
60.000,00€>>
Β) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για τον ανωτέρω σκοπό
και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και
αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα, το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και του
Ν 4412/2016 όπως ισχύουν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων βάσει του
Ν3852/2010 όπως αυτός ισχύει σήμερα, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€, το περιεχόμενο
της οποίας επακριβώς έχει ως εξής:
-//-
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ
«Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Και
«Δήμου Κορινθίων»
για το έργο
« ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»
»
[ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»
Στην Τρίπολη, σήμερα ημέρα ………….. ………. ………….. 2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου με ΑΦΜ:
998037420 Δ.Ο.Υ Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Παναγιώτη Νίκα,
2.

το Δήμο Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, με ΑΦΜ: ……………., Δ.Ο.Υ. :
Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Βασίλειο Νανόπουλο.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. ……./…-…-2018 (πρακτικό …) (ΑΔΑ: …….) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλί ου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εντάσσεται το έργο « ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», στο
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τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας - Περιφέρειας Πελοποννή σου,
5. Την υπ’ αριθμ. ……………… (πρακτικό …..) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων (ΑΔΑ:
…….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό .) (ΑΔΑ: …….) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πε λοποννήσου, με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. ……./…-…-2018 (πρακτικό …) (ΑΔΑ: …….)
Απόφαση του, ενέκρινε την ένταξη του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», στο τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας - Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντομίας «το Έργο».
Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην απαίτηση αντιστήριξης των πρανών του γηπέδου Χιλιομοδίου και άρσης του
κινδύνου κατολίσθησης χωμάτινων όγκων από την υπερκείμενη οδό εντός του χώρου του γηπέδου των κερκίδων.
Ανάντι των κερκίδων του γηπέδου Χιλιομοδίου, κατά τη φάση μελέτης και κατασκευής του τότε έργου κατασκευής τους,
υπήρχε οδός, μερικώς διανοιγμένη και αδιέξοδη, με κατεύθυνση παράλληλη με τις κερκίδες, με σχετικά περιορισμένη
κυκλοφορία. Η οδός αυτή σήμερα είναι πλήρως διανοιγμένη και οδηγεί σε τοπικό σχολικό συγκρότημα, με αυξημένη
κίνηση, κυρίως από μαθητές. Η αφαίρεση όγκου χωματισμών για την κατασκευή της κερκίδας αύξησε τα ήδη μεγάλα και
απότομης κλίσης πρανή που υπήρχαν, στην στέψη των οποίων είναι η προαναφερόμενη οδός, τα οποία με την αρχικά,
ανάντι των κερκίδων, διαμορφωμένη κατάσταση δεν εγκυμονούσαν ιδιαίτερο κίνδυνο, σε συνδυασμό όμως με την
αυξημένη κίνηση, που υπάρχει πλέον στη στέψη τους, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις κατολίσθησης, έστω και
περιορισμένης, με επίπτωση στην ασφάλεια τόσο της οδού, όσο και των διερχομένων μέσα στον ευρύτερο περιβάλλοντα εξωαγωνιστικό χώρο του γηπέδου.
Κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού οι έντονες βροχοπτώσεις, που συνέβησαν στο τέλος Ιουλίου και στα μέσα Αυγούστου,
όξυναν απότομα την κατάσταση και διαμόρφωσαν νέα δεδομένα, αφού έγιναν σημαντικές υποχωρήσεις των πρανών
ανάντι των κερκίδων και σήμερα εμφανίζεται το πρανές αυτό, διαβρωμένο και με έδαφος χαλαρωμένο, το οποίο είναι
προϋπόθεση για νέα κατολίσθηση με πιθανότητα κατάρρευσης τμήματος της οδού ή και πτώση χωμάτινων όγκων στις
υποκείμενες κερκίδες.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο, πέραν των άμεσων μέτρων ασφαλείας που θα εμποδίζουν την προσέγγιση
οχημάτων και πεζών στο διαβρωμένο τμήμα και παράλληλα τη μη χρησιμοποίηση των κερκίδων, που επιβάλλεται να
ληφθούν, επιπλέον να εκτελεστεί άμεσα κι έργο άρσης του κινδύνου.
Συγκεκριμένα κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν χωματουργικές εργασίες άμβλυνσης των κλίσεων των πρανών και
καθαίρεσης των ετοιμόρροπων χωμάτινων όγκων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατασκευαστούν τοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα, πίσω από τον ωφέλιμο χώρο των κερκίδων για να αντιστηρίξουν τα πρανή του υπερκείμενου δρόμου. Επίσης
θα συνέβαλε στην ασφάλεια, η κατασκευή των αρχικά προβλεπόμενων, από τον μελετητή του έργου της κατασκευής των
κερκίδων, κλιμάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύνδεσης της υπερκείμενης οδού με τις κερκίδες, ώστε να υπάρχει
πρόσβαση στις κερκίδες και από την οδό αυτή με ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει να κατασκευαστούν και τα σχετικά σιδηρά
κιγκλιδώματα, στην περίμετρο των άνω περιγραφόμενων κατασκευών, απαραίτητα για την ασφάλεια των χρηστών της
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κερκίδας και των διερχόμενων από την όμορη ανάντι οδό, καθώς και να επισκευαστούν τμήματα της κερκίδας που
εντοπίζονται φθορές της επικάλυψης των οπλισμών.
Σημειώνουμε ότι τα νέα τοιχεία και οι αντίστοιχες πλάκες – κλίμακες από σκυρόδεμα, που προτείνεται να κατασκευαστούν
θα επιβαρύνουν με επιπλέον φορτία την υπάρχουσα κατασκευή της κερκίδας, η οποία όμως στην αρχική της μελέτη, είχε
πρόβλεψη παραλαβής τέτοιας τάξεως φορτίων, ως εκ τούτου δεν προκαλείται ανησυχία από το λόγο αυτό.
Με την ολοκλήρωση των κατασκευών αυτών θα εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα
τόσο του γηπέδου όσο και της υπερκείμενης οδού και θα αρθεί ο σημερινός κίνδυνος που αυξήθηκε δυσανάλογα τον
τελευταίο μήνα και πιθανολογείται ότι τυχόν πιθανή καθυστέρηση της αντιμετώπισής του, θα δημιουργήσει νέα
επιβάρυνση της κατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:
Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου « ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» από το Δήμο Κορινθίων
(Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας
Υλοποίησης και Χρηματοδότησης).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια
Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας
Υλοποίησης και Χρηματοδότησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 1 :
1) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
2) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμ βάσεων.
3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων..
4) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
5) Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του
Έργου.
6) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
7) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο Κορινθίων
.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως
Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και
μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και
Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:


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


1

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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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 χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

2.2. ο Δήμος Κορινθίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:


Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και μη προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Επίσης
να αναλάβει με δικές του δαπάνες και πόρους, όσες εργασίες θα χρειασθούν για την παράδοση των κερκίδων
στην κατάσταση, που θα απαιτήσει η μελέτη του έργου για να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου, δηλαδή θα καθαιρέσουν ή απομακρύνουν όποιες κινητές ή μη υποδομές ή φορτία υπάρχουν σήμερα εντός του χώρου των
κερκίδων.



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



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



Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του .
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων.
Με την υπ’ αριθμ. ……./…-…-2018 (πρακτικό …) (ΑΔΑ: …….) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Πελοποννήσου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου:

«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», στο τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας - Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης.
ΑΡΘΡΟ 4
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 τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας στο Δήμο Κορινθίων.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης του έργου και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τις τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- ………………. περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον
κ. ………… περιφερειακό σύμβουλο,
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- ……….. περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του το ……………….. περιφερειακό σύμβουλο,
- …………….. Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του το ……………….. Δημοτικό Σύμβουλο.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση
των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την
υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν
των τριάντα ημερών 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 γραμμα τέα 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 αποτε λεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει
άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από
τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να
είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους
φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία
του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως
το δήμο Κορινθίων έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της
αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου

ΑΔΑ: 6Δ0ΧΩΛ7-ΒΙ9

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το
Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει
ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ 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 τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

2. Για το Δήμο Κορινθίων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Β) Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Πούρο Γεώργιο ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 4 της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής και
την δημοτική σύμβουλο κα Κόλλια Κωνσταντίνα αναπληρώτριά του.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και
οτιδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο απαιτείται.
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35 / 559/ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 01 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

