
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  

Ταχ. ∆/νση : Πλ. Τσιροπινά – Ερµούπολη,  Σύρος   
Τ.Κ. 84 100  

Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513  

 

Συνεδρίαση 16
η
/20-12-2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 211/ 2013 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 16
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 20-12-2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

       Στην Ερµούπολη Σύρου σήµερα την 20 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 09:00 π.µ,  σε αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Κυκλάδων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ.130655/11018/13-12-2013 προσκλήσεως της Προέδρου του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας. Ανδριάνας – Γεωργίας Μπαφίτη που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων  κ. Γεώργιος Πουσσαίος  

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος   

 

Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

 

1 Έψιµος Στέργιος  

2 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

3 Περδικάρης Ιωάννης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

4 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 

5 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία   

6 Χατζηιωάννου Αντώνιος  

7 Παπατσή Ευαγγελία 

8 Μπαφίτη Ανδριάνα Γεωργία 

9 Κόκκινος Χαράλαµπος 

10 Χρυσόγελος Νικόλαος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

11 Μακρυωνίτης Γεώργιος 

12 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 

13 Παπαµανώλης Γεώργιος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  

14 Κοκιασµένος Αντώνης  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

15 Χρυσαφίδης Παύλος  

16 Ηλιάκης Πέτρος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

17 Τζανακόπουλος Παντελής  

18 Μπιζάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

19 Γκούφας Γεώργιος  

20 Θεόφιλος Λάζαρος  

21 ∆αδάος Μάρκος               Αναχώρησε µετά τη συζήτηση του 2
ου 

 Θέµατος ΕΗ∆ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  

22 Βίλλας Ματθαίος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

23 Μαργάρας Βασίλειος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  

24 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  

25 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

26 Μάϊνας Ηλίας  
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Καµπανής Ιωάννης  

2 Σβύνου Ειρήνη 

3 Κυπραίου Μαρία 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

4 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

5 Κατσοτούρχης Γεώργιος  

6 Σταυλάς Κωνσταντίνος  

7 Καλαθιανάκης Άγγελος  

8 Μαραγκός ∆ηµήτριος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

9 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  

10 Παµπάκας Σωτήριος 

11 ∆ρακιού Μιχαήλ 

12 Λίσγος Φίλιππος 

13 Μουτάφη ∆έσποινα  

14 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  

15 ∆ιάκος Αναστάσιος 

16 Πόκκιας Γεώργιος  

17 Παλλάς Εµµανουήλ 

18 Ζωγραφίδης Γεώργιος  

19 Καφαντάρη Ευθαλία  

20 Γιαννακάκης Ιωάννης 

21 Σαντορινιός Νεκτάριος   

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

22 Σιγάλας Ευάγγελος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

23 Κουκάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

24 Καραµολέγκου Ιουλία  

25 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
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Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών 

Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  
- Καραπιπέρη Μαρία , Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών  
                    Οργάνων  

- Καβαλάρη Άννα  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  Αιγαίου 
 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση στο σώµα το 
πέµπτο (5) θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ 5o  : «Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης 190/2013 του Περιφερειακού Συµβουλίου που 

αφορά την Π.Σ. µεταξύ ΠΝΑ και ∆ήµου Καλύµνου για την υλοποίηση του έργου 

«Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου κρηπιδότοιχου, προσήνεµου 

µόλου λιµένα Καλύµνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού» όσον αφορά 

τα συµβαλλόµενα µέλη, µε την προσθήκη και του Λιµενικού Ταµείου σαν τρίτο 
συµβαλλόµενο µέλος »   

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη ∆ωδεκανήσου κ. 
Φώτιο Χατζηδιάκο ο οποίος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και έθεσε υπόψη του σώµατος το µε αριθµ. 

πρωτ. οικ. 7196/21-11-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου – Τµήµα Λογιστικής 

∆ιαχείρισης το οποίο ανέφερε τα παρακάτω :  

Με την υπ.αριθµ.190/2013 (Α∆Α ΒΛ1Β7ΛΞ-ΦΕ∆) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και του ∆ήµου Καλύµνου για το έργο «Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου 

προσήνεµου µόλου λιµένα Καλύµνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού» προϋπολογισµού 
100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆ωδεκανήσου έτους 2013 

(Πίνακας 10, Αδιάθετα υπόλοιπα  Προηγούµενων Χρήσεων, αρ. έργου 85). 

Παρακαλούµε για την έγκριση τροποποίησης του σχεδίου της εν λόγω προγραµµατικής 
σύµβασης µε την προσθήκη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου ως τρίτο συµβαλλόµενο 
µέρος καθώς έχει την τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου.  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την Τροποποίηση της µε αριθµ. απόφασης 190/2013 του Περιφερειακού 

Συµβουλίου που αφορά την Π.Σ. µεταξύ ΠΝΑ και ∆ήµου Καλύµνου για την υλοποίηση του έργου 

«Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου κρηπιδότοιχου, προσήνεµου µόλου λιµένα 

Καλύµνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού» όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέλη, µε την 
προσθήκη και του Λιµενικού Ταµείου σαν τρίτο συµβαλλόµενο µέλος», η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας απόφασης.  

   

Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύβουλος κ. Περδικάρης Ιωάννης αιτιολογώντας την θέση 

του συνδυασµού «Λαϊκής Συσπείρωσης» αναφέροντας ότι σε συνέχεια της καταψήφισης της µε αριθµ 

190/2013 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου από τη Λαϊκή Συσπείρωση στην αρχική συζήτηση – 

απόφαση σε προηγούµενο Περιφερειακό Συµβούλιο, καταψηφίζουν και την ανωτέρω τροποποίηση της 

µε αριθµ 190/2013 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου .  
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Λευκό ψήφισε και ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. ∆αδάος Μάρκος εµµένοντας στην θέση 

του ότι για τις Προγραµµατικές Συµβάσεις θα πρέπει να υπάρχει και η γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ  

                                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

                                                      

 

                                                                                                                                      

     ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ  
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                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1.ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ  

2.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

3.ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.∆Α∆ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

6.ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

7.ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

8.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

9.ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

10.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

11.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

12.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

13.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

14.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

15.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

16.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

17.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

18.ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

19.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

20.ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 

21.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

22.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

23.ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

24.ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ   

                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ          

                                                                                                

 

  ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ                                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                                         
 

Στην Ερµούπολη, σήµερα 23-12-2013, οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα 

τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαµβάνοντας 

την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου την µε αριθµ 

211/2013, «Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης 190/2013 του Περιφερειακού 

Συµβουλίου που αφορά την Π.Σ. µεταξύ ΠΝΑ και ∆ήµου Καλύµνου για την 
υλοποίηση του έργου «Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου 

κρηπιδότοιχου, προσήνεµου µόλου λιµένα Καλύµνου, λόγω τροποποίησης 
πλοίου σχεδιασµού» όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέλη, µε την προσθήκη και 
του Λιµενικού Ταµείου σαν τρίτο συµβαλλόµενο µέλος».  

 

 

                     Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση   

 

 

 

1. Μ. Καραπιπέρη  

 

  

 

2. Α. Καβαλάρη  
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-1Ι4



 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στη Ρόδο σήμερα,   /     /2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

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

Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ  και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100  Σύρος) 

2. Ο Δήμος Καλυμνίων , που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Δημήτρη ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ  και 

εδρεύει στην Κάλυμνο  (Δημοτικό Μέγαρο , ΤΚ 85200 )  

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου που εκπροσωπείται από τον κ. ……… 

……………………….. και εδρεύει στην Κάλυμνο   

έχοντας υπόψη :  

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

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

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

• την με αριθμ. /2013, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ 

   )  

• την με αριθμ……/2013,  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου       (ΑΔΑ 

…………………….) τα 

• ην με αριθμ……/2013,  Απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου       (ΑΔΑ 

…………………….) 

• Την με αριθμ. Α/Α ……/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: ………………….)  

• Τον αριθμό καταχώρησης α/α ………/2013 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Υ.Δ.Ε.        

                

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι παραπάνω µε αριθµό 1, 2 αναφερόµενοι - συµβαλλόµενοι (Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου (ΠΝΑ) και o ∆ήµος Καλυµνίων προκειµένου να εκτελεστεί το έργο 
«Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου προσήνεµου µόλου λιµένα 

Καλύµνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού», συνάπτουν 
προγραµµατική σύµβαση µε τον 3ο συµβαλλόµενο (∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Καλύµνου) µε τους παρακάτω όρους : 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στην εκτέλεση έργου από το ∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο για την «Προσαρµογή µελέτης επισκευής υφιστάµενου προσήνεµου µώλου λιµένα 

Καλύµνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασµού»: 

Οι εργασίες εκβάθυνσης του ωφέλιµου βάθους του κρηπιδότοιχου έµπροσθεν του 
κρηπιδότοιχου εξωτερικά του προσήνεµου µώλου του Λιµένα Καλύµνου θα 
εκτελεστούν σε τρεις φάσεις : 

 
 

4.1. Α’ ΦΑΣΗ 

 

Κατά την πρώτη φάση θα πραγµατοποιηθεί η επιµεληµένη αφαίρεση µεµονοµένων Φυσικών 

Ογκολίθων από πρίσµα θωράκισης του ποδός του κρηπιδότοιχου που βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας µε τη βοήθεια δύτη, χωρίς τη 

διατάραξη των υπόλοιπων Φυσικών ογκολίθων και της διατοµής του υφιστάµενου πρίσµατος 

θωράκισης. Η στάθµη της θωράκισης στην υφιστάµενη κατάσταση φτάνει σε βάθος -7.50µ. 

(κάτω από Μ.Σ.Θ.) Θα αφαιρεθούν οι φυσικοί ογκόλιθοι διαβαθµίσεως 250Ό-50Ό0Κα της 

υφιστάµενης θωρακίσεως, όπως φαίνεται και στα 

σχέδια των διατοµών Λ434- 2Α,Β,Γ µέχρι τη στάθµη των -9.50µ.(από Μ.Σ.Θ)Η παρέµβαση αυτή 

θα γίνει σε συνολικό µήκος ~ 41,00µ. 

 

4.2. Β’ ΦΑΣΗ 

 

Στην δεύτερη φάση προβλέπεται η επιµεληµένη καθαίρεση των τεχνητών ογκολίθων 

προστασίας ποδός. Αρχικά θα γίνει ελεγχόµενη χαλάρωση δια χρήσεως εκρηκτικών υλών και 

κατόπιν µε τη χρήση σφύρας θα ολοκληρωθεί η καθαίρεση. Τα υλικά της καθαιρέσεως θα 

αφαιρεθούν µε αρπαγή. Ο υφιστάµενος ογκόλιθος προστασίας 

ποδός είναι ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων (5 χ 4 χ 1,70). Θα χρειαστεί να καθαιρεθεί και 

τµήµα του υφιστάµενου ύφαλου σκυροδέµατος που εφάπτεται στον τεχνητό ογκόλιθο σε µήκος 

περίπου µισού µέτρου. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στη διατήρηση σε άρτια κατάσταση του 

παραµένοντος υφιστάµενου τεχνικού έργου, 

καθώς υπάρχει επιφύλαξη για την διαβάθµιση των υποκείµενων Λιθορριπών του πρίσµατος 

δράσεως. 
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4.3. Γ’  ΦΑΣΗ 

Τέλος, στην τρίτη φάση θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες για τις νέες κατασκευές. Αρχικά, 

θα γίνει εξυγίανση του πυθµένα στο τµήµα που τοποθετείται ο νέος τεχνητός ογκόλιθος 

προστασίας ποδός µε τη κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης πάχους 

20<εκατοστών. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι νέοι ογκόλιθοι προστασίας ποδός 

τραπεζοειδούς διατοµής διαστάσεων (4γπ. ,3.50m. ,1,70m,0.70m.).Τα κενά µεταξύ του 

υπάρχοντος έργου και των τεχνητών ογκολίθων θα πληρωθούν µε ύφαλο σκυρόδεµα. Στην 

επιφάνεια των φυσικών ογκολίθων διαβάθµισης 2500-4000Κg θα γίνει 

διάστρωση γεωϋφάσµατος. Η θωράκιση των τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη κατασκευή λιθοδέµατος. Για την κατασκευή του λιθοδέµατος θα 

χρησιµοποιηθούν φυσικοί ογκόλιθοι διαβαθµίσεως 250-500Κg. Θα τοποθετηθούν πάνω από το 

γεωϋφασµα µέχρι τη στάθµη των -8.50µ.(απόΜ.Σ.Θ.)σε δύο στρώσεις. Τα κενά µεταξύ των 

φυσικών ογκόλιθων θα πληρωθούν µε ύφαλο έγχυτο επιτόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

Για να είναι δυνατή η κατασκευή του λιθοδέµατος περιµετρικά στο άκρο της επιφάνειας που 

θα καλυφθεί τοποθετούνται σακκόλιθοι για την αποφυγή αστοχίας του. Οι σακκόλιθοι θα 

τοποθετηθούν σε τρεις στρώσεις στην µπροστινή µεριά και σε δύο στρώσεις στις πλαϊνές 

πλευρές. 

 

Ειδικά στη διατοµή D9 (βλ. Σχέδιο Λ434 - 2Γ) δεν υπάρχει υφιστάµενος τεχνητός ογκόλιθος 

προστασίας ποδός αλλά µόνο σκυρόδεµα. Θα χρειαστεί να καθαιρεθεί ένα τµήµα του από τη 

στάθµη των -7.50µ. µέχρι τη στάθµη των -8.50µ. από τη Μ.Σ,Θ. καθώς και ένα τµήµα τριγωνικής 

διατοµής στη συναρµογή µε το λιθόδεµα. Επίσης θα αφαιρεθούν οι σακκόλιθοι οι οποίοι 

φαίνονται από την κάτοψη του υφιστάµενου τµήµατος να έχουν τοποθετηθεί σε αυτό το σηµείο. 

 

4.3.1. Εξοπλισµός µε  προσκρουστήρες  πρυµνοδετήσεως 
 

Για να διατηρηθεί η ελάχιστη απόσταση 1γπ. του πρυµναίου τµήµατος του πλοίου από την 

κρηπίδα , θα τοποθετηθούν προσκρουστήρες πρυµνοδετήσεως. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 

έχει προµηθευτεί ήδη τους προσκρουστήρες που προτείνονται, συνεπώς δεν επιβαρύνουν τον 

προϋπολογισµό του έργου. 

 

Οι προσκρουστήρες που επιλέγονται είναι τύπου LMD.F -1000Η χ 2000LKT(CL1) της Sumitomo 

ή ανάλογου τύπου. 

Στα σχέδια που παρατίθενται διακρίνονται οι τρεις φάσεις σχηµατικά. Στο σχέδιο της Γ' 

Φάσης δίδεται σχηµατικά η οριακή θέση του πλοίου Blue Star II προ του µετώπου του 

κρηπιδότοιχου 
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Ποσοτικά οι εργασίες φαίνονται στη συνοπτική προµέτρηση και τον 

προϋπολογισµό που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 98.400,00€, στο ποσό  

έχει συµπεριληφθεί το εργολαβικό όφελος. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η προγραµµατική σύµβαση ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής της από τα 
συµβαλλόµενα µέρη και λήγει σε ένα έτος.    

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι  συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει : 

 

• Τη Χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 98.400,00 € 

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

έργου για  την διευκόλυνση του Δήμου. 

 

2. Ο Δήμος Καλυμνίων αναλαμβάνει : 

 

• να διαθέσει τη μελέτη και κάθε στοιχείο που υπάρχει στο αρχείο του σχετικά με το αντικείμενο 

του έργου.  

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου αναλαμβάνει : 

 

• Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

    α)  οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου 

    β)  σύνταξη διακήρυξης 

          γ)  διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων έργων και   

συμβάσεων. 

    δ)  υπογραφή της σύμβασης  

• ε) επίβλεψη του έργου με παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του και 

εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου 

.   
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το συνολικό κόστος του έργου είναι Ενενήντα Οκτώ χιλ. τετρακόσια €  (98.400,00) χιλ. €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ  

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου (κύριος των έργων) ορίζεται με την παρούσα σύμβαση το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

             Μεταξύ των συμβαλλομένων  συστήνεται κοινή επιτροπή αποτελούμενη από : 

1. Έναν εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)  

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καλυμνίων  

3. Έναν εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου 

που θα παρακολουθεί  την τήρηση των όρων της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΡΗΤΡΕΣ 

 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης της οποίας συμφωνείται 

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

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

αποθετικής ζημίας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται από τα καθ’ ύλην και 

κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η 

οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα 

έκαστος των συμβαλλόμενων μερών και δύο για την πληρωμή του 1
ου

 λογαριασμού. 

 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                    

Για την                                          

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

Ο Περιφερειάρχης     

 

                                   

Γιάννης     ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ     

Για τον  

Δήμο Καλυμνίων   

Ο Δήμαρχος 

 

 

Δημήτρης ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ   

                                                        

Για το                                                         

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου 

   

 

 

……………………………………..                                                                
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