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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                         ΘΕΜΑ 3o 

«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης  μεταξύ  του  Φορέα
Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και της
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για την Πράξη
(Επιχορήγηση  του  Φορέα
Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης  για
δράσεις  διαχείρισης
προστατευόμενων  περιοχών,  ειδών
και  οικοτόπων)  και  ειδικότερα  του
υποέργου  (Έργα  Διαχείρισης  στο
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/18-02-2019
Αριθμ. Απόφασης   28/2019

Στη Βέροια σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Βέροιας  στην  Π.Ε.  Ημαθίας,
συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής
Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  97877 (121)/12-2-2019 έγγραφης πρόσκλησης
του  Προέδρου του,  κ.  Παναγιώτη  Σπυρόπουλου, προς όλους  τους  Συμβούλους,  η οποία
επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  12  Φεβρουαρίου  2019  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αποχώρησε 

πριν την ψήφιση του 1ου θέματος.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
14. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
17. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
19. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

1. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
6. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
9. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
16. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
17. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
18. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
19. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
22. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6Η4Ν7ΛΛ-ΝΦ9



2

20. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
21. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
22. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αποχώρησε

πριν την ψήφιση του 1ου θέματος.
26. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
29. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
30. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
32. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
35. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
36. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
39. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
25. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
26. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
27. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
28. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
30. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
31. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
32. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   
Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας κ.
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και
Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

Δεν  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης κα Παρασκευή Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς κ. Ανδρέας
Βεργίδης.
           

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  3ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και  της
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για την Πράξη  (Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης
Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων)
και ειδικότερα του υποέργου (Έργα Διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης)»
και δόθηκε ο  λόγος στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ.
πρωτ. 85544(144)/07-02-2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Σερρών,
που είχε ως εξής:

«Σχετ.: 1. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 22/11-1-2019 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης
               2. Το  υπ΄αριθμ πρωτ. 36481(147)/5-2-2019  έγγραφο  της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
Σε συνέχεια των σχετ. (1) & (2) παρακαλούμε  όπως θέσετε ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση

του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  τη  σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη  : 
«Επιχορήγηση του  Φορέα Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης  για  δράσεις  διαχείρισης  προστατευόμενων
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» και ειδικότερα του υποέργου με τίτλο «Έργα Διαχείρισης στο Εθνικό
Πάρκο Λίμνης Κερκίνης»
H παρούσα προγραμματική σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα και με τις διατάξεις:
1.του Ν.  3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010)  και ειδικότερα το άρθρο 100  2. Τις Αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για  την  έγκριση  του σχεδίου  της  Προγραμματικής
Σύμβασης και  την υπογραφή της (  το Δ.Σ.  του  Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης  και  του

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6Η4Ν7ΛΛ-ΝΦ9



3
Περιφερειακού  Συμβούλιου   Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας)  και  συγκεκριμένα  την  28/2018
απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
Οι  υποχρεώσεις  της  ΠΚΜ ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου   όπως ορίζονται  στο άρθρο 2 της
παρούσας  σύμβασης είναι : 

1. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με την μελέτη που
θα συνταχθεί από τον Κύριο του Έργου - και τυχόν θα διορθωθεί - και θα εγκριθεί από
τον Φορέα Υλοποίησης.

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

3. 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. 

4. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
5. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχε-

τικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας
του.

6. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών
συμβάσεων.

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω  εισηγούμαστε, 
1. Την έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και 
2. Τον  ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης του
άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης  ως εξής :  
  α) τον κ. Αναστασιάδη Παναγιώτη  ως εκπρόσωπο  με αναπληρώτρια την κα Κιζλάρη
  Έλλη και β)την  κα Τελπιζούδη Φωτεινή με αναπληρώτρια την κα. Σιδηροπούλου Μελίνα,  
  υπάλληλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών  Έργων  Π.Ε. Σερρών.»

      Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε σε συνδυασμό.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

Εγκρίνει  

Α. Τη σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης σύμφωνα με
το συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
και 

Β. Τον   ορισμό  δύο  μελών  με  τους  αναπληρωτές  τους  στην  Κοινή   Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης  ως εξής :  
  α) τον κ. Αναστασιάδη Παναγιώτη  ως εκπρόσωπο  με αναπληρώτρια την κα Κιζλάρη
  Έλλη και β)την  κα Τελπιζούδη Φωτεινή με αναπληρώτρια την κα. Σιδηροπούλου Μελίνα,
υπάλληλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών  Έργων  Π.Ε. Σερρών.

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός  σύμβουλος κ. Ε. Σαρηγιαννίδης.
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως

ακολούθως: 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

Του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
και 

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

για την Πράξη1

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών

και οικοτόπων»
και ειδικότερα του υποέργου

«Έργα Διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης»

[τόπος, ημερομηνία]

1

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα
(τεχνικά  έργα ή/και  μελέτες  ή/και  προμήθειες  ή/και  υπηρεσίες  κ.α.),  τα οποία  θα πρέπει  να  αποτελούν στο
σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2

«Επιχορήγηση  του  Φορέα  Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης  για  δράσεις  διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» και ειδικότερα του υποέργου με τίτλο
«Έργα Διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης»

Στ….  (τόπος),  σήμερα  την  ……………(ημερομηνία),  μεταξύ  των  παρακάτω
συμβαλλομένων :

1. Του  Φορέα  Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης,  που  εδρεύει  στην  Κερκίνη  Σερρών,
όπως εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  κ.  Σάββα Καζαντζίδη
και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

2.
3. την  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

(ΠΚΜ),  που  εδρεύει  στις  Σέρρες  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Ιωάννη Μωυσιάδη,  και  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής
στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

4. Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

5. 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. 

6. Την 28/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης καθώς
και  την  ……..……..  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης,
εξουσιοδότηση  για  την  υπογραφή  της  από  τον  Αντιπεριφερειάρχη  της  Π.Ε.
Σερρών κ. Ιωάννη Μωυσιάδη και τον ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο  Κύριος  του  Έργου,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», προγραμματίζει την υλοποίηση της
πράξης  «Επιχορήγηση  του  Φορέα  Διαχείρισης  Λίμνης  Κερκίνης  για  δράσεις  διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», και ειδικότερα του υποέργου με τίτλο
«Έργα Διαχείρισης  στο Εθνικό  Πάρκο Λίμνης  Κερκίνης» η οποία  θα  αναφέρεται  στο
εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
(Αναφέρονται  περιληπτικά  στοιχεία  που  αφορούν  στο  Έργο,  όπως  ο  σκοπός  και  το
περιεχόμενό του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π.)

Το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
 Εκσκαφές γύρω από την τεχνητή νησίδα των πελεκάνων καθώς και στο σύμπλοκο

των τεσσάρων νησίδων με εκβάθυνση σε βάθος περίπου δύο (2)  μέτρων. Για την
αντιπλημμυρική  προστασία  της  περιοχής  και  εξαιτίας  των  πλημμυρών που  έγιναν
στην  ευρύτερη  περιοχή  των  Σερρών  το  2015,  η  στάθμη  του  νερού  της  λίμνης
διατηρείται τον χειμώνα χαμηλά έως τις αρχές της άνοιξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να υπάρχει χερσαία πρόσβαση στις τεχνητές νησίδες από θηρευτές (λύκοι, τσακάλια,

2

Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο 
φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά 
περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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αλεπούδες),  οι οποίες κατασκευάστηκαν με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ της ΠΚΜ
στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο για την αναπαραγωγή των πελεκάνων και
άλλων  υδρόβιων  ειδών.  Έτσι,  τα  πουλιά  δεν   μπορούν  να  ξεκινήσουν  την
αναπαραγωγή  τους  στα  τέλη  Ιανουαρίου  που  είναι  η  περίοδος  που  ξεκινούν  την
κατασκευή των φωλιών αλλά πολύ αργότερα και για σχεδόν δύο μήνες περιορίζονται
στις παρακείμενες τεχνητές πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μικρό
μόνο  αριθμό  αναπαραγόμενων  ζευγαριών  πελεκάνων  με  αποτέλεσμα  να  μην
αξιοποιούνται  οι  τεχνητές  νησίδες  και  να  μειώνεται  ο  συνολικός  αριθμός  των
αναπαραγόμενων  ζευγαριών  πελεκάνων  επειδή  ξεκινούν  την  αναπαραγωγή  στις
τεχνητές νησίδες πολύ αργά. Σκοπός της δράσης είναι να υπάρχει νερό γύρω από τις
νησίδες  όταν ξεκινούν οι  πελεκάνοι  την αναπαραγωγή τους  (τέλη Ιανουαρίου)  έτσι
ώστε να μην υπάρχει χερσαία πρόσβαση σε αυτές για να μπορούν οι πελεκάνοι και τα
άλλα είδη της ορνιθοπανίδας να φωλιάσουν με ασφάλεια.

 Κατασκευή τεχνητών νησίδων με τα προϊόντα εκσκαφής. Τα προϊόντα εκσκαφής της
προηγούμενης δράσης θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνητών νησίδων σε
παρακείμενες περιοχές με σκοπό την παροχή θέσεων αναπαραγωγής και ξεκούρασης
για τα πουλιά την άνοιξη κατά την οποία η στάθμη του νερού είναι ψηλά και όλη η
περιοχή κατακλύζεται,  με συνέπεια να μην υπάρχουν τέτοιες  θέσεις παρά μόνο οι
τεχνητές κατασκευές.

 Έργα αποκατάστασης παραποτάμιου δάσους. Στα δένδρα του παραποτάμιου δάσους
φωλιάζουν 11 είδη πουλιών σε μικτές αποικίες οι οποίες είναι μοναδικές όχι μόνο σε
Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του είδους και του αριθμού των ειδών που
φιλοξενεί.  Με τη νέα υδρολογική κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τη λειτουργία
του νέου φράγματος της λίμνης το 1982, η έκταση που καταλαμβάνει το παραποτάμιο
δάσος έχει μειωθεί από 7.000 στρέμματα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σε 240
στρέμματα περίπου τα τελευταία χρόνια.  Για  τον ίδιο  λόγο και επιπλέον λόγω της
έντονης βόσκησης, δεν υπάρχει φυσική αναγέννηση του δάσους και των καλαμιώνων.
Η δράση περιλαμβάνει εκσκαφές, περιφράξεις -για την προστασία των φυτών από τα
βόσκοντα ζώα, καθώς και φυτεύσεις δένδρων και καλαμιών εντός των περιφράξεων,
στο  ανατολικό  τμήμα  της  λίμνης  με  σκοπό  την  επαναδημιουργία  τμήματος  του
παραποτάμιου δάσους και καλαμιώνων και κατ’ επέκταση τη διατήρηση των αποικιών
των πουλιών που φωλιάζουν στην περιοχή.

 Κατασκευή  μικρών  λιμνοδεξαμενών  σε  περιοχές  της  ζώνης  έργων  του  ποταμού
Στρυμόνα ανάντη της  γέφυρας Βυρώνειας και  βόρεια  της  κοίτης  του ποταμού.  Η
περιοχή αυτή έχει λίγες και μικρές λιμνοδεξαμενές,  οι οποίες αποτελούν σημαντικά
ενδιαιτήματα κυρίως για ερπετά και αμφίβια,  η χωρητικότητα των οποίων όμως τα
τελευταία έτη έχει μειωθεί και οι περισσότερες πλέον δεν έχουν καθόλου νερό ακόμα
και την άνοιξη. Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση του ενδιαιτήματος κυρίως για
ερπετά  και  αμφίβια  και  δευτερευόντως  για  τα  πουλιά.  Ορισμένες  από  αυτές  θα
περιφραχθούν για προστασία από τα βόσκοντα ζώα.

Δεδομένου ότι:
1. 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, 

2. 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.  
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ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της
αρμοδιότητας  υλοποίησης  της  Πράξης  «Επιχορήγηση  του  Φορέα  Διαχείρισης  Λίμνης
Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,  και
ειδικότερα  του  υποέργου  με  τίτλο  «Έργα  Διαχείρισης  στο  Εθνικό  Πάρκο  Λίμνης
Κερκίνης»  («το  Έργο»)  για  λογαριασμό  του  Κυρίου  του  Έργου  από  τον  Φορέα
Υλοποίησης. 
Ειδικότερα,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 3: 

1. Έλεγχος πληρότητας - θεώρηση μελετών 
2. Διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου  σύμφωνα  με  τη

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων  με  αναδόχους,  οι  οποίες

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

4. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις  περιπτώσεις  τεχνικών έργων έως
και την οριστική παραλαβή) . 

5. Διοικητική παράδοση  - παραλαβή για χρήση στον Κύριο του έργου

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 συντάξει και υπογράψει την μελέτη των προτεινόμενων έργων καθώς και να
λάβει κάθε αδειοδότηση-έγκριση που απαιτείται για την ωρίμανση των έργων.

 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  συμμετέχει  στην  επίβλεψη  του  έργου  με  έναν  κατ’  ελάχιστο  τεχνικό
υπάλληλο.

 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 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.

3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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 Να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  πραγματοποίηση  των
πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης 4

 Να  διασφαλίσει  τη  λειτουργία  του  Έργου  μετά  την  ολοκλήρωσή  του  είτε
αναλαμβάνοντας  ο  ίδιος  τη  λειτουργία  και  συντήρησή  του  είτε  αναθέτοντας
αυτήν σε τρίτο φορέα.

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

 Να αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  τις  αναφορές  προόδου  για
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου σε συνεργασία
με τον Φορέα Υλοποίησης.

 Να συνεργαστεί με τον Φορέα Υλοποίησης για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης  και  την  υποβολή  του  στην   Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Ε.Π.
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και να προβαίνει
στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη
των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Να  ενεργεί  ως  Δικαιούχος  για  την  υλοποίηση  του  Έργου,  σύμφωνα  με  την

μελέτη που θα συνταχθεί από τον Κύριο του Έργου - και τυχόν θα διορθωθεί -
και θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης.

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

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

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  της  προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000 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  αρμόδιας  Ειδική  Υπηρεσία
Διαχείρισης  του  Ε.Π.  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη,»
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.

4

πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης
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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.

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,  θα συσταθεί από κοινού,  το πρώτο
δεκαπενθήμερο  μετά  την  υπογραφή της  σύμβασης,  όργανο παρακολούθησης  με  την
επωνυμία  «Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης»,  που  θα  αποτελείται  από  τρία  μέλη
(δύο υπάλληλοι από το Φορέα Υλοποίησης και ένας από τον Κύριο του Έργου).

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  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 υπάλληλος του Κύριου του Έργου που θα ορισθεί
από αυτόν.
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
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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.

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 πόλης των Σερρών. 

ΑΡΘΡΟ 10
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  (τεύχη,  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,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  θα
περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  υλοποίηση  του  Έργου  και  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
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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  Ειδική
Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές  Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Σάββας Καζαντζίδης

Ο Αντιπεριφερειάρχης
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Ιωάννης Μωυσιάδης
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