
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 40η

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα:   ΄Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου  Χίου 
και  Δήμου  Οινουσσών  για  την  Πράξη  ΄΄ΧΑΡΑΞΗ  ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ στις ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ΄΄.

Στις Οινούσσες , σήμερα την 14η του μήνα  Iουλίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 
18.30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιμού΄΄, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 619/ 14-7-2016 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου
2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου 
3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   3. Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 
4.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                 4.  Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου 
5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη 
6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου 
7. Λεοντή Ελένη του Γεωργίου
8. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 
                                                                                                                                  
                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος  
χρέη   ειδικού  Γραμματέως  κ.  Γεωργίου  Μακκά,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Θεοδωράκης Κυριάκος, αφού αιτιολόγησε το επείγον της συνεδρίασης 
ότι λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής πρότασης  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει 
επειγόντως  να  εγκρίνουμε  την  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου 
Οινουσσών και του Δήμου Χίου για την   Πράξη ΄΄ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ στις ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ΄΄και 
έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
  

Το σχέδιο της σύμβασης  ως εξής:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

«Δήμου Χίου»
και 

«Δήμου Οινουσσών»

για την Πράξη
«ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ 

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ» 

[Χίος , ………………]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Χάραξη και δημιουργία μονοπατιών για περιπατητές στις Οινούσσες»

Στη Χίο, σήμερα την ………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του Δήμου Οινουσσών,  που εδρεύει  στις  Οινούσσες,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα από το 

Δήμαρχο  Οινουσσών  κ.  Βογιατζή  Στέφανο  και  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  στο  εξής  χάριν 

συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

2. του Δήμου  Χίου,  που  εδρεύει  στη  Χίο,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα από  τον  Δήμαρχο  κ. 

Βουρνού Εμμανουήλ, 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. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  –  Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87 Α/7-6-2010)  και  ειδικότερα το άρθρο  

100  αυτού. 

2. Την υπ’ αριθμ. …./2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών για την έγκριση του  

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της

3. Την  υπ’  αριθμ.  …./2016  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Χίου  για  την  έγκριση  του 

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο  Κύριος  του  Έργου,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ».  προγραμματίζει  την  υλοποίηση 

της πράξης «Χάραξη και δημιουργία μονοπατιών για περιπατητές στις  Οινούσσες»,  η 

οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Με  το  παρών  έργο  θα  γίνει  η  διαμόρφωση  και  ανάδειξη  πέντε  πεζοπορικών  διαδρομών 

συνολικού μήκους  31.3 km, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη περιήγηση στο κεντρικό τμήμα 

του  νησιού,  από  το  νοτιότερο  έως  το  βορειότερο  φυσικό  του  όριο  και  ταυτόχρονα  

ενθαρρύνουν την προσέγγιση της βορειοδυτικής χερσονήσου έως το ακρωτήριο του «Καπασά».  

Οι διαδρομές ταυτίζονται  σε μεγάλο βαθμό με παλιότερα μονοπάτια,  υπό τη μορφή διακριτής 

και καθαρής από βλάστηση χάραξης επί του εδάφους, λόγω της συχνής τους χρήσης τους από  

πεζούς  και  οικόσιτα  ζώα  "γιδόστρωτο".  Τμήματα  των  διαδρομών  διέρχονται  ανάμεσα  σε 

ξερολιθιές  που  γεωμετρικοποιούν  το  έδαφος  και  οριοθετούν  τις  διαφορετικές  ιδιοκτησίες,  

γνωστές  ως  “διάβες”.  Στόχος  είναι  η   ανάπλαση  και  ανάδειξη  μονοπατιών  και  παρθένων 

περιοχών  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους,  που  παραμένουν  αναξιοποίητες,  αποκομμένες  και  

ανεξερεύνητες  έως  σήμερα.  Η  δυνατότητα  περιήγησης  στη  φύση  εκτιμάται  πως  θα 

λειτουργήσει  επικουρικά  και  συμπληρωματικά  στην  ανάπτυξη  του  περιπατητικού  και  

φυσιολατρικού τουρισμού. 
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Δεδομένου ότι:

• ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει  τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 

• 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  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της  αρμοδιότητας  

υλοποίησης  της  Πράξης  «Χάραξη  και  δημιουργία  μονοπατιών  για  περιπατητές  στις 

Οινούσσες» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, 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  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  & 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 1: 

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

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5. Διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων.

6. Υπογραφή των  σχετικών  συμβάσεων  με  αναδόχους,  οι  οποίες  συνυπογράφονται  από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

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.

1  Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και  την 

οριστική παραλαβή) . 

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

οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, 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.  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.

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 παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

διάθεσή  του  και  να  συνεργάζεται  μαζί  του  για  την  κατάρτιση  του  Τεχνικού  Δελτίου 

Πράξης.

• 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 Έργου2, 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 την πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης 3

• 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:

2  Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
3      πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης
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• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας 

σύμβασης.

• 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, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια  

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και  την  υποβολή  του  στην   ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  

και  να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  τροποποιήσεις  του  Τεχνικού  Δελτίου  Πράξης  και  

στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

• Να τηρεί  ως  Δικαιούχος  τους  όρους  χρηματοδότησης  της  απόφασης  ένταξης  πράξης  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020. 

• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

• 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  εξασφαλίσει  (σε  συνεργασία  με  τον  Κύριο  του  Έργου 4)  τη  χρηματοδότηση  του 

Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και  

για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

• Να  υποστηρίζει  τον  Κύριο  του  Έργου  στην  πραγματοποίηση  των  πληρωμών  του 

έργου5.

• 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. Οι εκκρεμείς ενέργειες  

για  την  ωρίμανση  του  Έργου  αναφέρονται  στον  Πίνακα  2  του  Παραρτήματος  ΙΙ,  όπου  τα 

συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή  

ολοκλήρωση τους6.

4  Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του 
ΣΑΕ.

5  Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής 
περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
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ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  της  προγραμματικής  σύμβασης  

ανέρχεται  στο  ποσό  των  240.000  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  εργολαβικού 

οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια,  

υπηρεσία).

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

Παρακολούθησης  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  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

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  το  Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H  διάρκεια  υλοποίησης  του  Έργου  καθορίζεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  και  οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις  της  που  υπερβαίνουν  τους  6  μήνες  γίνονται  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

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 τις Οινούσσες.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από7 : 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής  

με τον αναπληρωτή του

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και 

• ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Δήμο Οινουσσών, με τον αναπληρωτή του. 

Το  αργότερο εντός  15  ημερών από την  έκδοση  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  στο  Ε.Π.  

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», οι συμβαλλόμενοι φορείς  

ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας  προγραμματικής  

σύμβασης  και  ειδικότερα  η  τήρηση  των  όρων  της,  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 

6  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου 
της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

711   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης,  η πέραν του εξαμήνου 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  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 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 και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά 

της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. 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. 

Λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής, 

καθορίζονται 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

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.
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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 

της Χίου. 

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 8

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

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

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 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.

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, 

8  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά. 
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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  τρία  πρωτότυπα,  έλαβε  δε  κάθε 

συμβαλλόμενος  από  ένα  και  το  τρίτο  θα  υποβληθεί  στην ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                      Στέφανος Βογιατζής                                          Εμμανουήλ Βουρνούς 

                    Δήμαρχος Οινουσσών                                                 Δήμαρχος Χίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την πρόταση 

του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 225 και τις 

λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 , τα άρθρα 100,278 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 

3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ΟΜΌΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση της οποίας αντικείμενο αποτελεί η άσκηση 

της  αρμοδιότητας  υλοποίησης  της  Πράξης  «Χάραξη  και  δημιουργία  μονοπατιών  για 

περιπατητές στις  Οινούσσες» («το Έργο»)  για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το 

Φορέα Υλοποίησης. 

ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΠΣΔΩΞΟ-4ΜΤ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Χάραξη και δημιουργία μονοπατιών για περιπατητές στις Οινούσσες»

Στη Χίο, σήμερα την ………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

3. του Δήμου Οινουσσών,  που εδρεύει  στις  Οινούσσες,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα από το 

Δήμαρχο  Οινουσσών  κ.  Βογιατζή  Στέφανο  και  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  στο  εξής  χάριν 

συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

4. του Δήμου  Χίου,  που  εδρεύει  στη  Χίο,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα από  τον  Δήμαρχο  κ. 

Βουρνού Εμμανουήλ, 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 :

4. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  –  Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87 Α/7-6-2010)  και  ειδικότερα το άρθρο  

100  αυτού. 

5. Την υπ’ αριθμ. …./2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών για την έγκριση του  

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της

6. Την  υπ’  αριθμ.  …./2016  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Χίου  για  την  έγκριση  του 

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο  Κύριος  του  Έργου,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ».  προγραμματίζει  την  υλοποίηση 

της πράξης «Χάραξη και δημιουργία μονοπατιών για περιπατητές στις  Οινούσσες»,  η 

οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Με  το  παρών  έργο  θα  γίνει  η  διαμόρφωση  και  ανάδειξη  πέντε  πεζοπορικών  διαδρομών 

συνολικού μήκους  31.3 km, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη περιήγηση στο κεντρικό τμήμα 

του  νησιού,  από  το  νοτιότερο  έως  το  βορειότερο  φυσικό  του  όριο  και  ταυτόχρονα  

ενθαρρύνουν την προσέγγιση της βορειοδυτικής χερσονήσου έως το ακρωτήριο του «Καπασά».  

Οι διαδρομές ταυτίζονται  σε μεγάλο βαθμό με παλιότερα μονοπάτια,  υπό τη μορφή διακριτής 

και καθαρής από βλάστηση χάραξης επί του εδάφους, λόγω της συχνής τους χρήσης τους από  

πεζούς  και  οικόσιτα  ζώα  "γιδόστρωτο".  Τμήματα  των  διαδρομών  διέρχονται  ανάμεσα  σε 

ξερολιθιές  που  γεωμετρικοποιούν  το  έδαφος  και  οριοθετούν  τις  διαφορετικές  ιδιοκτησίες,  

γνωστές  ως  “διάβες”.  Στόχος  είναι  η   ανάπλαση  και  ανάδειξη  μονοπατιών  και  παρθένων 

περιοχών  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους,  που  παραμένουν  αναξιοποίητες,  αποκομμένες  και  

ανεξερεύνητες  έως  σήμερα.  Η  δυνατότητα  περιήγησης  στη  φύση  εκτιμάται  πως  θα 

λειτουργήσει  επικουρικά  και  συμπληρωματικά  στην  ανάπτυξη  του  περιπατητικού  και  

φυσιολατρικού τουρισμού. 
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Δεδομένου ότι:

• ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει  τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 

• 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  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της  αρμοδιότητας  

υλοποίησης  της  Πράξης  «Χάραξη  και  δημιουργία  μονοπατιών  για  περιπατητές  στις 

Οινούσσες» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, 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  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  & 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 9: 

12. Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των  

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

13. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

14. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

15. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

16. Διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων.

17. Υπογραφή των  σχετικών  συμβάσεων  με  αναδόχους,  οι  οποίες  συνυπογράφονται  από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

18. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

19. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

20. Παρακολούθηση  χρηματοροών  και  υποστήριξη  του  κυρίου  του  έργου  στην  εκτέλεση 

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

9  Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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21. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και  την 

οριστική παραλαβή) . 

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

οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, 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.  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.

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 παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

διάθεσή  του  και  να  συνεργάζεται  μαζί  του  για  την  κατάρτιση  του  Τεχνικού  Δελτίου 

Πράξης.

• 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 Έργου10, 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 την πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης 11

• 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:

10  Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
11      πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης
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• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας 

σύμβασης.

• 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, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια  

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και  την  υποβολή  του  στην   ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  

και  να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  τροποποιήσεις  του  Τεχνικού  Δελτίου  Πράξης  και  

στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

• Να τηρεί  ως  Δικαιούχος  τους  όρους  χρηματοδότησης  της  απόφασης  ένταξης  πράξης  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020. 

• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

• 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  εξασφαλίσει  (σε  συνεργασία  με  τον  Κύριο  του  Έργου 12)  τη  χρηματοδότηση  του 

Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και  

για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

• Να  υποστηρίζει  τον  Κύριο  του  Έργου  στην  πραγματοποίηση  των  πληρωμών  του 

έργου13.

• 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. Οι εκκρεμείς ενέργειες  

για  την  ωρίμανση  του  Έργου  αναφέρονται  στον  Πίνακα  2  του  Παραρτήματος  ΙΙ,  όπου  τα 

συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή  

ολοκλήρωση τους14.

12  Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του 
ΣΑΕ.

13  Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής 
περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
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ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  της  προγραμματικής  σύμβασης  

ανέρχεται  στο  ποσό  των  240.000  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  εργολαβικού 

οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια,  

υπηρεσία).

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

Παρακολούθησης  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  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

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  το  Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H  διάρκεια  υλοποίησης  του  Έργου  καθορίζεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  και  οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις  της  που  υπερβαίνουν  τους  6  μήνες  γίνονται  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

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 τις Οινούσσες.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από15 : 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής  

με τον αναπληρωτή του

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και 

• ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Δήμο Οινουσσών, με τον αναπληρωτή του. 

Το  αργότερο εντός  15  ημερών από την  έκδοση  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  στο  Ε.Π.  

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», οι συμβαλλόμενοι φορείς  

ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας  προγραμματικής  

σύμβασης  και  ειδικότερα  η  τήρηση  των  όρων  της,  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 

14  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου 
της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

1511   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης,  η πέραν του εξαμήνου 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  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 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 και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά 

της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. 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. 

Λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής, 

καθορίζονται 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

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.
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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 

της Χίου. 

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 16

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

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

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 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.

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, 

16  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά. 
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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  τρία  πρωτότυπα,  έλαβε  δε  κάθε 

συμβαλλόμενος  από  ένα  και  το  τρίτο  θα  υποβληθεί  στην ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                      Στέφανος Βογιατζής                                          Εμμανουήλ Βουρνούς 

                    Δήμαρχος Οινουσσών                                                 Δήμαρχος Χίου

Β.  Ορίζουμε  μέλη  της  επιτροπής  παρακολούθησης  τον  Δήμαρχο  Οινουσσών 
κ.  Στέφανο Βογιατζή και  αναπληρωματικό του την κ.   Κατσιάνου Βαρβάρα δημ. 
Σύμβουλο.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  40  /2016

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη
Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
                                     
                                            ακριβές απόσπασμα
                                                Ο  Δήμαρχος

                                            Στέφανος  Βογιατζής

ΑΔΑ: 6ΠΣΔΩΞΟ-4ΜΤ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης

1.1 Χάραξη και δημιουργία μονοπατιών για περιπατητές στις Οινούσσες

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Οινουσσών
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : Δήμος Χίου
4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Χίου
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 17:  
Με  το  παρών έργο θα  γίνει  η  διαμόρφωση  και  ανάδειξη  πέντε  πεζοπορικών  διαδρομών συνολικού 
μήκους  31.3 km, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη περιήγηση στο κεντρικό τμήμα του νησιού, από το  
νοτιότερο  έως  το  βορειότερο  φυσικό  του  όριο  και  ταυτόχρονα  ενθαρρύνουν  την  προσέγγιση  της 
βορειοδυτικής  χερσονήσου  έως  το  ακρωτήριο  του  «Καπασά».  Οι  διαδρομές  ταυτίζονται  σε  μεγάλο 
βαθμό με παλιότερα μονοπάτια, υπό τη μορφή διακριτής και καθαρής από βλάστηση χάραξης επί του 
εδάφους, λόγω της συχνής τους χρήσης τους από πεζούς και οικόσιτα ζώα "γιδόστρωτο". Τμήματα των 
διαδρομών  διέρχονται  ανάμεσα  σε  ξερολιθιές  που  γεωμετρικοποιούν  το  έδαφος  και  οριοθετούν  τις  
διαφορετικές ιδιοκτησίες, γνωστές ως “διάβες”. Στόχος είναι η  ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών και 
παρθένων  περιοχών  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους,  που  παραμένουν  αναξιοποίητες,  αποκομμένες  και  
ανεξερεύνητες  έως  σήμερα.  Η  δυνατότητα  περιήγησης  στη  φύση  εκτιμάται  πως  θα  λειτουργήσει 
επικουρικά και συμπληρωματικά στην ανάπτυξη του περιπατητικού και φυσιολατρικού τουρισμού. Το 
περιηγητικό δίκτυο θα περιλαμβάνει τις κάτωθι πέντε διαδρομές:

Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΑΠΟΣΤΑΣ
Η 

ΔΙΑΔΡΟΜ
ΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΙ
Α 

ΔΙΑΔΡΟΜ
ΗΣ

ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜ

ΗΣ

ΥΨΟΜΕΤΡ
ΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΒΑΣΗ

Σ - 
ΚΑΤΑΒΑΣ

ΗΣ

ΜΗΚΟΣ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

1
"ΣΤΟΝ 

ΚΑΛΑΜΙΑΡ
Η"

6,9 km 2h 22' ** **
+129m

-128m

3,3 km

(48%)

2
"ΣΤΟΥ 

ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
"

7,6 km 2h 40' ** ***
+134m

-134m

3,9 km

(51%)

3
"ΣΤΟ 

ΨΑΘΟΦΥΛΛ
Ο"

8,1 km 2h 48' ** ***

+129m

-129m

3,3 km

(41%)

4 "ΣΤΟΝ 
ΧΟΧΛΑΚΑ"

7,2 km 2h 30' ** ****
+149m

-150m

4,6 km

(64%)

5 "ΣΤΟΝ 
ΚΑΠΑΣΑ"

2,5 km 1h 02' *** ****
+30m

-134m

1,3 km

(52%)

Στον  καθορισμό  των  προτεινόμενων  διαδρομών  του  πεζοπορικού  δικτύου  ενσωματώθηκαν  στον 

ελάχιστο δυνατό βαθμό τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε  

17Συντάσσεται  αντλώντας  στοιχεία  από  την  τεχνική  έκθεση  και  τεχνική  περιγραφή  της  μελέτης. 
Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
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το ποσοστό τους να μην υπερβαίνει το 50% της συνολικής διαδρομής. Η προσπάθεια αυτή συνάδει 

απόλυτα με τα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης των πεζοπορικών διαδρομών.

Με  γνώμονα  τη  δημιουργία  ενός  φιλικού  και  ασφαλέστερου  πεζοπορικού  δικτύου  υψηλών 

προδιαγραφών,  προτείνονται  απλοί  χειρισμοί,  που  καθιστούν  τους  υφιστάμενους  δρόμους  πιο 

φιλόξενους  για την ανάπτυξη πεζοπορικής δραστηριότητας.  Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή 

διαδραματίζει η σωστή και επαρκής σήμανση, που θα εμπλουτίζει τη διαδρομή με πληροφορίες που θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πεζοπόρου, υπό τη μορφή προειδοποιητικών μηνυμάτων, αλλά και 

στοιχείων που θα στοχεύουν στην ενημέρωσή του. Η παρεχόμενη πληροφορία θα μεταβιβάζεται στον 

χρήστη κατά τη διαδρομή, με χιλιομετρικές αποστάσεις μετατρεπόμενες σε χρονοαποστάσεις που θα 

πληροφορούν για τις δυνατότητες πλοήγησης στην περιοχή. 

Στις εργασίες καθαρισμού και βελτίωσης της βατότητας των μονοπατιών συγκαταλέγονται μια 

σειρά από επεμβάσεις ανάπλασης που περιορίζονται  στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό, ώστε να μην  

δημιουργούν  αλλοιώσεις  στο  ανάγλυφο.  Άλλωστε  βασική  συνθήκη  του  σχεδιασμού  αποτελεί  η 

προστασία, η διατήρηση και η ανάδειξη της υφιστάμενης βλάστησης, ως εξισορροπητικό παράγοντα του  

οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις καθαρισμού περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πρακτικές:

α) Η αποπέτρωση των υφιστάμενων μονοπατιών από λίθους μεσαίας και μεγάλης διατομής που έχουν 

αποκλείσει το μονοπάτι ή δυσχεραίνουν την διεξαγωγή ασφαλούς και ομαλής πεζοπορίας.

β) Η εκθάμνωση, αποκλάδωση και εκρίζωση κατά μήκος, εκατέρωθεν και καθ' ύψος της διαδρομής, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση.

γ) Η απομάκρυνση φερτών υλικών όπως κλαδιά, και πάσης φύσεως απορρίμματα. 

δ) Η μικρής κλίμακας  χωματουργική διαμόρφωση του ίχνους της πεζοπορικής διαδρομής, είτε με 

εκσκαφή σε περιπτώσεις κάλυψής του από εδαφικό υλικό, είτε με επίχωση σε περιπτώσεις απαραίτητης 

διαπλάτυνσης  για  λόγους  ασφάλειας  αλλά  και  ευκρινέστερης  αντίληψης  του  μονοπατιού  από  τον 

χρήστη.

ε) Εργασίες Αποκατάστασης Στοιχείων των Μονοπατιών. Στις εργασίες αποκατάστασης στοιχείων 

των μονοπατιών συγκαταλέγονται εκείνες οι επεμβάσεις που αφορούν στην επισκευή και ανάδειξη όλων 

των ανθρωπογενών κατασκευών που οριοθετούν τη διαδρομή, όπως είναι οι ξερολιθιές, αναβαθμίδες ή 

αλλιώς "πεζούλες

στ) Επεμβάσεις Ανάπλασης, Διαμόρφωσης και Ανάδειξης σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

Στις  επεμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται  οι  εργασίες που αφορούν στην ανάπλαση και  ανάδειξη των 

εισόδων των μονοπατιών, ώστε να καταστούν πιο διακριτές και ελκυστικές προς το χρήστη. Επιπλέον 

αφορούν σε επισκευές συντήρησης και  αποκατάστασης  σε  υφιστάμενα πηγάδια και  κρήνες και  στη 

διαμόρφωση θέσεων ιδιαίτερης θέας και στάσης. 

Με  γνώμονα  τη  δημιουργία  ενός  φιλικού  και  ασφαλέστερου  πεζοπορικού  δικτύου  υψηλών 

προδιαγραφών, θα γίνει ένα δίκτυο διακριτής και επαρκούς σήμανσης, που θα εμπλουτίζει τη διαδρομή 

με  πληροφορίες,  οι  οποίες  θα  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  του  πεζοπόρου,  υπό  τη  μορφή 

προειδοποιητικών  μηνυμάτων,  αλλά  και  στοιχείων  που  θα  στοχεύουν  στην  ενημέρωσή  του.  Η 

παρεχόμενη πληροφορία θα μεταβιβάζεται στον χρήστη κατά τη διαδρομή, με χιλιομετρικές αποστάσεις  

μετατρεπόμενες  σε  χρονοαποστάσεις  που  θα  πληροφορούν  για  τις  δυνατότητες  πλοήγησης  στην 

περιοχή, ώστε να ικανοποιούν τα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης των πεζοπορικών διαδρομών. 
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Για την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση και  ενημέρωση των πεζοπόρων τοποθετούνται  σε 
καίρια σημεία του δικτύου γενικές πινακίδες πολλαπλής πληροφόρησης, πινακίδες μονής, διπλής, τριπλής 
κατεύθυνσης,  τοπικές  πινακίδες  ενημέρωσης  -  πληροφόρησης  καθώς  και  ειδικά  σήματα 
προσανατολισμού  και  συνέχισης  της  πεζοπορικής  πορείας.  Στην  αφετηρία  των  διαδρομών  (περιοχή 
Δημαρχείου - Λιμάνι) χωροθετείται Περίπτερο Πολλαπλής Πληροφόρησης, από όπου οι περιπατητές θα 
αντλήσουν τις  πρώτες χρήσιμες  πληροφορίες.  Άλλα κρίσιμα σημεία  αποτελούν οι  διασταυρώσεις  με 
τσιμεντρόδρομους  και  χωματόδρομους,  τα  σημεία  αλλαγής  κατεύθυνσης  και  οι  περιοχές  ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος. Επί των πινακίδων και των λοιπών στοιχείων που θα δηλώνουν κατεύθυνση θα υπάρχει  
απαραιτήτως  το  ειδικό  σύμβολο  πεζοπορίας,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  άμεση  αναγνώριση  από  τον 
περιπατητή.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Οινουσσών
7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1 240.000

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 240.000

8.Διάρκεια υλοποίησης 

Διάρκεια σε μήνες

υποέργο 1 12

Σύνολο Πράξης 12

ΑΔΑ: 6ΠΣΔΩΞΟ-4ΜΤ


	                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

		2016-07-18T10:59:46+0300
	Athens




