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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 22/2022 της κατεπείγουσας συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

     Θέμα : Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων (ορθή επανάληψη)  Προγραμματικής 

Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Πάργας  και Δήμου Πρέβεζας   για την υλοποίηση του έργου 

: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ 

ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό του διατακτικού  568/2021 πράξη 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίου που υποβλήθηκε. 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Δευτέρα 16 Μαίου 2022 και ώρα 14:00, συνήλθε σε  κατεπείγουσα 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.8192/16-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Αμάραντος Σταύρος   -    Τακτικό.μέλος 

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος      -   Τακτικό μέλος  

 

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.289/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος διότι είναι επείγον, καθώς σύμφωνα 

με την 568/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτείται άμεσα, εντός δυο ημερών, νέα 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των 2 Δήμων. 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Κ. Μωραΐτη), που έχει ως εξής:  

 

«…ΣΧΕΤ : Η  568/2021 πράξη   Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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,Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει και ιδιαίτερα 

του άρθρου 100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 9 και 10 

του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου 278 (Ν.3852/2010), όπως 

αυτά ισχύουν. 

 

2. Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που 

συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 

104/Α/30-05-2020), όπως αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020). 

 

3. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως αυτός ισχύει. 

 

4. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

Διοίκησης», όπως αυτός ισχύει. 

  

5. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει. 

  

6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει. 

  

7. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

8.Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

9. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

 

 

            Και αφού λάβαμε υπόψη :  

 

1. Την 568/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνέδριου και το διατακτικό 

αυτής  

 

2. Την με την αριθμ. 273/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 

εγκρίθηκε η σύναψη Προγαμματικής Σύμβασης του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010, 

μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του 

έργου “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, 

Καστροσυκιάς” με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Πρέβεζας και Κύριο του Έργου το Δήμο 

Πάργας. 

 

3. Την με την αριθμ. 243/2018 μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρέβεζας εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της 

ανωτέρω πράξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  

 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 55807/11-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την 

οποια  συγκεκριμένο διαδημοτικό έργο του θεματος εντάχθηκε στον Άξονα 
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Προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης”, στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης  

5.696.955,56 ευρώ. 

 

5. Την με την αριθμ. 216/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρέβεζας εγκρίθηκε η «Αποδοχή μεταφοράς έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κατόπιν του υπ.αριθμ.   46708-20/19-6- 2020 

έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων». 

 

6. Την με Αριθμ. Απόφ.: 217/2020   της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας με θεμα 

: Έγκριση της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας 

και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, 

Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς” και αποδοχή επιμερισμού μεταξύ των 

Δήμων Πάργας και Πρέβεζας της ασφάλειας του επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου 

από το ΤΠκΔ συνολικού ποσού 5.696.966,56 ευρώ για την υλοποίησή του. 

 

7. Την με  αριθμο 86/2020  Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θεμα : «Έγκριση της 

επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου 

Πρέβεζας για το έργο “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, 

Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς” και αποδοχή επιμερισμού μεταξύ των Δήμων Πάργας 

και Πρέβεζας της ασφάλειας του επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ΤΠκΔ 

συνολικού ποσού 5.696.966,56 ευρώ για την υλοποίησή του». 

 

 

 

                 Και επειδή :  

1. Το διατακτικό της  568/2021 Πράξης του Ε’ Κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνέδριου 

αναφέρει  σειρά ελλείψεων στο υποβληθέν σχέδιο Προγραμματικής Συμβάσης   και οι 

οποίες ελλείψεις έχουν θεραπευτεί στο νέο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  και το 

αναπόσπαστο σε αυτό  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 

2. Το διατακτικό της  568/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνέδριου 

αναφέρει : «…Το νέο αυτό Σχέδιο με τα παραρτήματα του , αφού εγκριθεί από το 

αρμόδιο πλέον Όργανο ( Οικονομική Επιτροπή   Δήμου Πρέβεζας και Δήμου Πάργας 

), αφού αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να αποσταλεί προς έλεγχο στο Κλιμάκιο , 

συνοδευόμενο από τις εγκριτικές αποφάσεις …» 

 

                   Παρακαλούμε όπως : 

         

1. Εγκρίνεται το νέο Σχέδιο Προγραμματικής Συμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας και 

Δήμου Πρέβεζας  και το αναπόσπαστο σε αυτό  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αφορά την 

υλοποίηση της πράξης : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ 

ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ», το κείμενο του οποίου  

βρίσκεται  συνημμένο στην παρούσα εισήγηση 

2. Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Πρέβεζας  Κον Γεωργακο Νικόλαο   για την 

υπογραφή της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης …».  

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  

 
Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε τα εξής: «Η παράταξη μας αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του 

συγκεκριμένου έργου για την ανάπτυξη των υποδομών ύδρευσης της παραλιακής ζώνης και 

φυσικά εγκρίνει ξανά την αναγκαία σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάργας για 

την υλοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να συζητηθεί το εν λόγω θέμα στην αμέσως 

επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου και θα καταθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις 

μας». 
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  Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1.Εγκρίνει το νέο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας και Δήμου 

Πρέβεζας  και το αναπόσπαστο σε αυτό  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αφορά την υλοποίηση της 

πράξης : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ 

ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ», ως εξής: 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) 

 

 

 

Για το έργο: 

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ 

ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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1.  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

2.  ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
Μεταξύ «ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ και «ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » 

για την Πράξη με τιτλο: 
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» 

 
 
Στην Πρέβεζα σήμερα την     -05-2022 , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  
 
1. του Δήμου Πάργας , που εδρεύει στο Καναλάκι , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Πάργας 
κ. Ζαχαριά Νικόλαο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  
 
2. του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , που εδρεύει στην Πρέβεζα, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Πρεβεζας κ. Γεωργάκο Νικόλαο, και ο οποίος θα αποκαλείται 

εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης».  

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει και ιδιαίτερα 

του άρθρου 100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 9 και 10 

του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου 278 (Ν.3852/2010), όπως 

αυτά ισχύουν. 

 

2. Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020), όπως 

αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020). 

 

3. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως αυτός ισχύει. 
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4. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

Διοίκησης», όπως αυτός ισχύει. 

  

5. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει. 

  

6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει. 

  

7. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

8.Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

9. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

 

και αφού έλαβαν  υπόψη: 

 

1. Την 568/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνέδριου και το διατακτικό αυτής  
 

2. Την με την αριθμ. 273/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγαμματικής Σύμβασης του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010, 

μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του 

έργου “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, 

Καστροσυκιάς” με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Πρέβεζας και Κύριο του Έργου το Δήμο Πάργας. 

 

3. Την με την αριθμ. 243/2018 μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πρέβεζας εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της 

ανωτέρω πράξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  

 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 55807/11-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποια  
συγκεκριμένο διαδημοτικό έργο του θεματος εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση 
των υποδομών των δικτύων ύδρευσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης  5.696.955,56 ευρώ. 
 

5. Την με την αριθμ. 216/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πρέβεζας εγκρίθηκε η «Αποδοχή μεταφοράς έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κατόπιν του υπ.αριθμ.   46708-20/19-6- 2020 έγγραφο της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων». 

 

6. Την με Αριθμ. Απόφ.: 217/2020   της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας με θεμα : Έγκριση 
της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου 
Πρέβεζας για το έργο “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, 
Ριζών, Καστροσυκιάς” και αποδοχή επιμερισμού μεταξύ των Δήμων Πάργας και Πρέβεζας της 
ασφάλειας του επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ΤΠκΔ συνολικού ποσού 
5.696.966,56 ευρώ για την υλοποίησή του. 
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7. Την με  αριθμο 86/2020  Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θεμα : «Έγκριση της 
επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας 
για το έργο “Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, 
Καστροσυκιάς” και αποδοχή επιμερισμού μεταξύ των Δήμων Πάργας και Πρέβεζας της ασφάλειας 
του επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ΤΠκΔ συνολικού ποσού 5.696.966,56 ευρώ για 
την υλοποίησή του». 

 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο της ένταξης του έργου με την αριθμ. πρωτ. 55807/11-10-2018 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποια  εντάχθηκε το   διαδημοτικό έργο του θέματος στον Άξονα 

Προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του 

Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης  5.696.955,56 ευρώ, προγραμματίζει την 

υλοποίηση της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , 

ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας 

«το Έργο».  

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή αγωγών ύδρευσης προς τους οικισμούς της παραλιακής ζώνης 

του Νομού Πρέβεζας τόσο του Δήμου Πάργας όσο και του Δήμου Πρέβεζας, η κατασκευή δεξαμενών 

ύδρευσης και   η διάνοιξη τριών γεωτρήσεων στις πηγές Χόχλας. Το έργο θα εξυπηρετήσει του κατοίκους 

της παραλιακής ζώνης του νομού Πρέβεζας οι οποίοι την θερινή περίοδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

επάρκειας ύδατος λόγω του μεγάλου αριθμού παραθεριστών.  

     Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις  διοικητικής,  επιχειρησιακής 

ικανότητας και τεχνικής στελέχωσης ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου,  ο δε Φορέας Υλοποίησης 

διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία 

στελέχωση κλπ) για την  υλοποίηση του εν λόγω έργου,  τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.  3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της 

παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς 

όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
   Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ 
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ»  
Συγκεκριμένα με την  παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται  η άσκηση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης της Πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ 

ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.  
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων αποφαινόμενων οργάνων του  και του προσωπικού του, ασκεί 

όλα τα καθήκοντα της  Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται 

στο άρθρο 2 του  Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 

και ισχύει . Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι  των τεχνικών έργων εκτελούν το 

έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο  Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του 

Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.  

Επιπλέον , στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να 

λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ)  και να εκτελεί τις παρακάτω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ενέργειες :  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση, σύνταξη και  επικαιροποιηση μελετών και λήψη 

των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).  

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.  

3. Σύνταξη και τροποποιηση των  Τεχνικων Δελτίων Πράξης  κατά την εκτέλεση του    

5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία  
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Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιεί με τον Ν. 4872/2021 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους  

8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Έργου.  

10.Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του  έως και την οριστική παραλαβή .  

11.Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική 

τεκμηρίωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να 

υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.  

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

5 της παρούσας.  

Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις 
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση 
του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου 

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την 

υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης 

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 

λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  

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

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:  

Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  αριθμ. 

πρωτ. 55807/11-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία  εντάχθηκε το έργο 

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στις εγκεκριμένες μελέτες 

του έργου και στα έγραφα των σχετικών αδειοδοτήσεων.  

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.  

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου, 

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

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

Έργου.  

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - 

διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και 

αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των 5.696.966,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής  

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔΕ – ΥΠΕΣ  , εφόσον τροποποιηθούν όπως 

προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.  

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το 

παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 
1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η 

διάρκειά της ορίζεται 41 μήνες με εκκίνηση την υπογραφή της παρούσας . Στο χρονικό αυτό διάστημα 

περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική 

του Παραλαβή  του έργου . Με την οριστική παραλαβή του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της 

παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια. 

 

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και με 

μέγιστο διάστημα τους 12 μήνες . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του 

άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», με έδρα την Πρέβεζα .  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

1. έναν (1) εκπρόσωπο Μηχανικό ΠΕ του Κυρίου του Έργου (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ) , ο οποίος ορίζεται 

Πρόεδρος της  Επιτροπής με τον αναπληρωτή του  

 

2. έναν (1) εκπρόσωπο Μηχανικό ΠΕ του Φορέα Υλοποίησης (ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)  

-  Ιωάννου Ευαγγελία Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ  με αναπληρωτή τον Γεωργούλα Γεώργιο Πολιτικών  

    Μηχανικών ΠΕ   

 

3. ένα (1) μέλος Μηχανικό ΠΕ της Διευθύνουσας του Έργου Υπηρεσίας (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)  

-  Μωραΐτη  Κωνσταντίνα Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ με αναπληρωτή, τον Μυριούνη  Μάνθο Πολιτικών 

Μηχανικών ΠΕ  

 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους 

όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή 

κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης. 
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Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή 

πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα 

αναπληρωματικά μέλη της, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα 

όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των 

συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει 

νομίμως για κάθε θέμα, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

παρόντων μελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της 

Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα 

που έχουν ανακύψει. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 

πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Πρεβεζας. 

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της 

επιτροπής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, 

παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 

συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, 

το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή 

ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του 

Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της  αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια  Δικαστήρια του Δήμου Πρέβεζας  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 

συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι  

δυνατή:  
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Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες 

του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του 

Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του  

Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την 

υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε 
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα 
του Φορέα Υλοποίησης.  
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν 
από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο 

εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 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 νόμιμων 

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του 

Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον 

Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.  
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα 
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο  μέρος ή η 
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
προγραμματική σύμβαση.  
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα  πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συμβαλλόμενος από δυο. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
 
 

           Ζαχαριάς Νικόλαος                                                              Γεωργάκος Νικόλαος 
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     2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας  κ. Γεωργάκο Νικόλαο για την υπογραφή της  

       επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  290/2022. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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