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Αριθμ. Πρωτ.: οικ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  ΑΥΤΩΝ ΜΕ  

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» 

 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 

 

 

 

 

1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & 

Ιθάκης  

2) Δήμος Κεφαλλονιάς 

3) Επιμελητήριο Κεφαλληνίας  & Ιθάκης  
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(Αργοστόλι , …./…/2019) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στο  Αργοστόλι , στις ……. …….. 2019,  ημέρα …….,  οι ακόλουθοι 

συμβαλλόμενοι: 

 

1.Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η 

οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον 

Περιφερειάρχη κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο,  

2.Ο  Δήμος Κεφαλλονιάς , ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι  και εκπροσωπείται κατά 

το νόμο από το Δήμαρχο, Αλέξανδρο Παρίση 

3.Το Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς  & Ιθάκης που εδρεύει στο Αργοστόλι , όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Σταύρο Σπαθή . 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1.  Α Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) , άρθρο 100 παρ. 1α , όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 8 , παρ. 9 του Ν. 4071/2012  ( ΦΕΚ 85Α ) & το  άρθρο 176 

του Ν. 4555/2018 

1. Β Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α) , άρθρο 186 , όπου ορίζεται ότι στις  
αρμοδιότητες της Περιφέρειας,  μεταξύ άλλων, είναι : 
 
Τομέας : Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού,  
 
Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και  για την 
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και 
τους δήμους της περιφέρειας 
 
 Τομέας :  Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος,  
 
Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά  κριτήρια, για την 
εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, 
καθώς και για προτάσεις μέτρων προς  προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής 
και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 
 
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 

4083/2017 (τεύχος Β), άρθρα 10 & 11.  

3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , Δήμου Κεφαλλονιάς ( Π.Δ.724/2012  

τεύχος Β) , άρθρο 10 παρ. α 4 &  άρθρο 12 παρ. α  5(ε)  
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4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, Δήμου Ιθάκης ………………………….. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ( ΦΕΚ 171 Α ) περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών   

δραστηριοτήτων ,εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες   

διατάξεις , άρθρο 62  

8. Τα αριθμ. πρωτ. 650/2-7-2018 & ………………… έγγραφα του Επιμελητηρίου 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης   

9.Την υπ. Αριθμ. ……………/2019 Απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, 

10. Την υπ’ αριθμ …………. Απόφαση του Δ.Σ. , Δήμου Κεφαλλονιάς 

11. Την υπ’αριθμ. ……………Απόφαση του Δ.Σ.,  Δήμου Ιθάκης 

12. Την υπ. αριθμ. ………../…….-……-2018 Απόφαση του Δ.Σ. Επιμελητηρίου 

Κεφαλληνίας   & Ιθάκης  

13. Την υπ’ αρ. ……………… βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού στον   Φορέα ………… ΚΑΕ ………………………. 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

 

Προοίμιο – Περιεχόμενα 

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια: 

 Σκοπός Αντικείμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)  

 Περιγραφή του έργου (Άρθρο 2) 

 Τρόπος εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 3) 

 Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται 

ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (Άρθρο 4) 

 Επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 5)  

 Δαπάνη χρηματοδότηση του έργου (Άρθρο 6) 

 Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 7)  

 Χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 8) 

 Τροποποίηση της σύμβασης (Άρθρο 9)  

 Διαχείριση του έργου (Άρθρο 10) 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 11)  
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 Ρήτρες (Άρθρο 12) 

 Ακροτελεύτιο (Άρθρο 13) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Σκοπός ( Σπουδαιότητα Δράσης ) 

Η δράση ανάπτυξης των Γαλάζιων Σημαιών θα συμβάλλει στην  Τουριστική 
προβολή των νησιών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, διότι η βράβευση των 
παραλιών μας με Γαλάζια Σημαία αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε μία παραλία, της καθαρότητας των νερών αυτής, καθώς 
και της ασφάλειας των λουομένων.  
Η δράση θα βοηθήσει, στην προσπάθεια που γίνεται από όλους τους φορείς για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
περιβαλλοντικά μέσω των περιβαλλοντικών δράσεων, θα συμβάλλει στην αύξηση 
του ποσοστού ανακύκλωσης ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά που 
απορρίπτονται στις παραλίες, θα συντελέσει στην ενίσχυση της ενημέρωσης για 
περιβαλλοντικά ζητήματα όλων μέσω των πληροφοριών που δίνονται στις παραλίες 
και μέσω των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιούνται. 
Η δράση θα συνεισφέρει στην ορθή ενημέρωση των κατοίκων του νησιού και των 
επισκεπτών σε θέματα που αφορούν τα προβλήματα που επιφέρει η υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα θα ενημερωθούν για τα οφέλη της αειφόρου 
διαχείρισης και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Η δράση θα ενισχύσει τις δραστηριότητες που καταβάλλουν οι Δήμοι για την ορθή 
περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων. 
Τέλος, το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες και η ανάπτυξή του στο μέγιστο βαθμό, σε 
συνέργεια με την εφαρμογή και άλλων οικολογικών προτύπων του επιχειρηματικού 
κόσμου ( όπως το ISO 14000, το Green Key κ.α.), θα δώσει στα νησιά μας ένα 
δυνατό Brand Name σε ότι αφορά την προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού. 

 

 

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας – Επιμελητηρίου – 
Δήμου Κεφαλλονιάς  

 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Κεφαλονιάς και το Επιμελητήριο 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης θα συνεργαστούν για την υλοποίηση προγράμματος 
ανάπτυξης των Γαλάζιων Σημαιών στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, με 
αντικείμενο την πιστοποίηση 6 παραλιών στην Κεφαλονιά, ήτει : 
1. Μπούκα-Γραδάκια στο Αργοστόλι 
2.Λέπεδα στο Ληξούρι 
3.παραλία Σάμης  στη Δ.Ε .Σάμης 
4.Σπάσματα στις Μηνιές στη Δ.Ε. Αργοστολίου 
5.Μεγάλη Άμμος στις Μηνιές στη Δ.Ε. Αργοστολίου  
6.Παραλία Καμίνια στο Ρατζακλί, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 
7. Παραλία Μούντας στη Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 
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Η συνεργασία της Π.Ε.Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλλονιάς  με το 
Επιμελητήριο  εμφανίζεται οικονομικότερη άλλων εν δυνάμει αναδόχων , 
καθώς  : 
Α) Αξιοποιεί το υφιστάμενο προσωπικό , αλλά και τα μέλη του  για την 
υλοποίηση της δράσης και δεν πρόκειται  να υπάρξουν υπερ- εργολαβίες   που 
ανεβάζουν το κόστος σημαντικά, συγκριτικά με τις δαπάνες ανάθεσης  της 
ίδιας εργασίας  σε υπάρχον προσωπικό , με την επιπλέον αμοιβή που 
προκύπτει για συγκεκριμένες εργασίες . 
Β) Συμβάλλει οικονομικά για την υλοποίηση του Έργου 
Γ) Δεν προκύπτουν δαπάνες για εκτός Νομού μετακινήσεις που 
προσαυξάνουν το  κόστος συνεργασίας  και δει αν ο ανάδοχος έδρευε εκτός 
Νομού 
Δ) Έχει στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης  
και γνώση των στοιχείων του προγράμματος « Γαλάζιες Σημαίες» 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου 

Το έργο περιλαμβάνει αναλυτικά : 

a. Προμήθεια και εγκατάσταση του πίνακα ανακοινώσεων ( σύμφωνα με τους 
όρους του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες) 

b. Προμήθεια και εγκατάσταση των ενδεικτικών πινακίδων (αρχή βραβευμένης 
ακτής – τέλος βραβευμένης ακτής – σημείο δειγματοληψίας) 

c. Προμήθεια και εγκατάσταση ενδεικτικών πινακίδων για τα ντους, τις 
τουαλέτες και του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού 

d. Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδας που αναγράφονται οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες) 

e. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο χημικών τουαλετών ( όπου απαιτείται) 
f. Προμήθεια και εγκατάσταση καμπίνας για χρήση ως αποδυτήρια. 
g. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών κάδων παραλίας για την ανακύκλωση 
h. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών κάδων παραλίας για τα σκουπίδια 
i. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών κάδων παραλίας για τα αποτσίγαρα 
j. Προμήθεια πενήντα (50) σταχτοδοχείων για κάθε ακτή 
k. Προμήθεια του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού που απαιτεί το πρόγραμμα 
l. Προμήθεια φαρμακείου που απαιτεί το πρόγραμμα 
m. Προμήθεια ξύλινου κουτιού (διαστάσεων τουλάχιστον 1,00 x  0,70 x 0,50 m) 

αποθήκευσης ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και φαρμακείου 
n. Κόστος μετρήσεων καθαρότητας νερών  
o. Κόστος διοργάνωσης των πέντε (5) περιβαλλοντικών εκδηλώσεων για κάθε 

παραλία 
p. Προμήθεια ιστού για την τοποθέτηση της Γαλάζιας Σημαίας 
q. Δημιουργία του site www.kefaloniablueflag.gr για την προώθηση της δράσης 
r. Κόστος ενός (1) ατόμου  για τον καθαρισμό των παραλιών καθημερινά πρωί 

και απόγευμα 
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s. Κόστος ενός (1) ατόμου για τη διαχείριση του προγράμματος για τις παραλίες 
που βραβεύονται με Γαλάζια Σημαία 

t. Τέλος, κόστος 420€ για κάθε παραλία το οποίο πληρώνεται στην Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την αποστολή της Γαλάζιας Σημαίας και 
την διαχείριση του προγράμματος  

 
Οι προδιαγραφές για το πρόγραμμα και ανά αρίθμηση είναι οι εξής: 
 
a ) Πίνακας Ανακοινώσεων 
 
Ο Πίνακας Ανακοινώσεων είναι βασικό στοιχείο της βράβευσης, μιας και σε αυτόν 
 παρουσιάζεται στο   κοινό όλη η πληροφόρηση που απαιτεί το Διεθνές Πρόγραμμα.  
Πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στην ακτή, να είναι μεγάλων διαστάσεων 
(περίπου 1,5μ. πλάτος Χ 1,3μ. ύψος) , ώστε  να χωρούν άνετα όλα τα έντυπα, να έχει 
κάλυμμα γυάλινο ή plexiglass, γερές βάσεις από ξύλο Φ10 και να  είναι διπλής όψεως 
ώστε στη μία πλευρά να τοποθετούνται τα ελληνικά έντυπα και στην  άλλη τα 
αγγλικά   
 
b) Ενδεικτικές Πινακίδες 
 
Τεμάχια 3*7=21 
Στερεώνονται σε ξύλο ύψους 1,0m διαμέτρου  Φ8., και οι πινακίδες είναι 
Γαλβανισμένες με αυτοκόλλητο λαμιναρισμένο εξωτερικού χώρου. Διάσταση 
πινακίδων 45x35cm 
 
c) Ενδεικτικές πινακίδες για ντους, τουαλέτες, ναυαγoσωστικό εξοπλισμό. 
 
Τεμάχια 7 x 3=21 
Από plexiglass, διαστάσεων 12x12 cm 
 
d) Πινακίδες παρεχόμενων υπηρεσιών 
 
Τεμάχια 7 x 6 =42 
Στερεώνονται σε ξύλο ύψους 1,5m διαμέτρου  Φ8., και οι πινακίδες είναι 
Γαλβανισμένες με αυτοκόλλητο λαμιναρισμένο εξωτερικού χώρου. Διάσταση 
πινακίδων 35x13cm   
 
f) Καμπίνες παραλίας 
 
Τεμάχια 3 
Κατασκευασμένες από ξύλο 
 
g) Κάδοι ανακύκλωσης 
 
Τεμάχια 21 
Ξύλινη κατασκευή, ύψος 1 μέτρο διαμέτρου 80cm 
 
 
h) Κάδοι σκουπιδιών 
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Τεμάχια 21 
Ξύλινη κατασκευή, ύψος 90cm, διάμετρος 80cm 
 

i) Κάδοι για αποτσίγαρα 
 
Τεμάχια 21 
 
Ξύλινη κατασκευή 
 
k) Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός 
 
Ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός της ακτής είναι επιθυμητό να έχει: Κυκλικό σωσίβιο 
μικρό, Κυκλικό μεγάλο σωσίβιο, Σφυρίχτρα, Σχοινί επιφανείας 25 μέτρων.  Στις 
ακτές που δεν είναι τοποθετημένοι ναυαγοσώστες και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
εκτίμηση επικινδυνότητας, συνιστάται ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός να τοποθετείται 
ανά 100 μέτρα μετώπου βραβευμένης ακτής. 
 
l) Φαρμακείο πρώτων βοηθειών 
 
Τα υλικά πρώτων βοηθειών θα πρέπει να είναι: Κοινοί επίδεσμοι (5), Γάζες 
αποστειρωμένες πακέτα (2), Ελαστικός επίδεσμος (1),  Mercurochrom 50cc, 
Οινόπνευμα 50cc, Λευκοπλάστης (1), Ψαλίδι κοινό (1), Έντυπο με τηλεφωνικούς 
αριθμούς ανάγκης περιοχής (1).   Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται εντός κυτίου 
φαρμακείου.  
 
 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων 

1. Η Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης θα αναλάβει την υλοποίηση των εξής ενεργειών: 
 

Α.  . Κόστος διοργάνωσης των πέντε (5) περιβαλλοντικών εκδηλώσεων για κάθε 
παραλία, σύνολο τριανταπέντε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 
Β.   Δημιουργία του site www.kefaloniablueflag.gr για την προώθηση της δράσης 
Γ. Κάλυψη κόστους 420€ για κάθε παραλία το οποίο πληρώνεται στην Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την αποστολή της Γαλάζιας Σημαίας και την 
διαχείριση του προγράμματος 
Δ. Το κόστος εγκατάστασης των πινακίδων, καμπινών, πινάκων 
ανακοινώσεως, ναυαγοσωστικού εξοπλισμού. 

      Ε.  Κόστος ενός  ατόμου για τη διαχείριση  του προγράμματος  για τις παραλίες     
      που βραβεύονται με γαλάζια σημαία. Το άτομο αυτό δεσμευτικά θα ορισθεί από 
την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, με δεδομένο την εξαιρετική γνώση 
των στοιχείων του προγράμματος  «Γαλάζιες Σημαίες» 

 

Η ΠΙΝ θα έχει το δικαίωμα ελέγχου για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος. 
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2.Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης θα αναλάβει : 

 
1.    Προμήθεια του πίνακα ανακοινώσεων ( σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες) 
2.      Προμήθεια των ενδεικτικών πινακίδων (αρχή βραβευμένης ακτής – τέλος 
βραβευμένης ακτής – σημείο δειγματοληψίας) 
1. Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων για τα ντους, τις τουαλέτες και του 
ναυαγοσωστικού εξοπλισμού 
2. Προμήθεια πινακίδας που αναγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες) 
3. Προμήθεια δύο χημικών τουαλετών ( όπου απαιτείται) 
4. Προμήθεια καμπίνας για χρήση ως αποδυτήρια. 
5. Προμήθεια πενήντα (50) σταχτοδοχείων για κάθε ακτή 
6. Προμήθεια του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού που απαιτεί το πρόγραμμα 
7. Προμήθεια φαρμακείου που απαιτεί το πρόγραμμα 
8. Προμήθεια ξύλινου κουτιού (διαστάσεων τουλάχιστον 1,00 x  0,70 x 0,50m) 
αποθήκευσης ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και φαρμακείου 
9. Προμήθεια ιστού για την τοποθέτηση της Γαλάζιας Σημαίας 
10.    Προμήθεια  τριών κάδων παραλίας ( μικρό μέγεθος < 120 lt ) για τα σκουπίδια 
(επάνω στην άμμο ) 
11.     Προμήθεια  τριών κάδων παραλίας για τα αποτσίγαρα ( επάνω στην άμμο )  
12.    Προμήθεια  τριών κάδων παραλίας για ανακύκλωση ( επάνω στην άμμο ) 
 
Το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού θα καλυφθεί από το Επιμελητήριο. Ο 
εξοπλισμός θα εγκατασταθεί και τοποθετηθεί από το υπεύθυνο άτομο διαχείρισης του 
προγράμματος με επιπλέον κόστος, το οποίο θα αναλάβει να καλύψει η ΠΙΝ – 
Π.Ε.Κεφαλληνίας και προβλέπεται στη συνολική δαπάνη των 28.000,00 € . 
 

3. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα αναλάβει: 

1. Προμήθεια  και τοποθέτηση  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  κάδων παραλίας, για την ανακύκλωση 
και τα κοινά σκουπίδια ( πράσινος κάδος) περιμετρικά της ακτής ή στο χώρο του 
parking ( ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΕΙΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ , ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕ 
ΑΚΤΗ ) 

Ο Δήμος Κεφαλονιάς θα έχει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
και αδειοδοτήσεις για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, να εγκαθιστούν δύο 
(2) κάδους  ανακύκλωσης και δύο (2) κάδους σκουπιδιών πέριξ των προς βράβευση 
και των βραβευμένων ακτών, να εφαρμόζουν τα προγράμματα συλλογής των 
απορριμμάτων για το σύνολο των νησιών και να φροντίζουν για την ορθή λειτουργία 
των βιολογικών καθαρισμών και την μη απόρριψη λυμάτων στις ακτές. 
 
 
2. Κάλυψη κόστους ενός (1) ατόμου για τον καθαρισμό των παραλιών καθημερινά              
( πρωί και απόγευμα ) 
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 Όλη η διαδικασία της οργάνωσης θα εκπονηθεί από το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης, το οποίο θα αναλάβει και όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες , ως 
φορέας υλοποίησης του έργου. 

 

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που 

μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

1. Φορέας υλοποίησης των δράσεων είναι το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & 

Ιθάκης. 

2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το Π. 7/2013.  

3. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το 

άρθρο 176 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11.4.2012) είναι υπεύθυνη για την ανάθεση, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών παραλαβής από μέλη της 

ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της Περιφέρειας ή Δημοσίους 

υπαλλήλους.  

4. Η συγκρότηση των επιτροπών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 

Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ,εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 

σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης , στα 

πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 

85/Α/11.4.2012) και το Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/Α/2018 ) και ισχύει σήμερα . 

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής  και αποτελείται από : 

1) Έναν Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης),     

          με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής. 

2) Έναν Εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς , με τον αναπληρωτή του. 
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3) Έναν Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης, με τον αναπληρωτή 

του, ο οποίος ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης) θα 

ορισθούν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων  και οι   

εκπρόσωποι των άλλων φορέων , θα ορισθούν , σύμφωνα με τις διοικητικές 

διαδικασίες που ακολουθούν . 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την 

τήρηση των όρων της σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα 

κάνει αναφορές πορείας εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή/και θα εισηγείται 

κάθε τι που κρίνει σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την 

καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση και  γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της. Επίσης θα παραδίδει πρακτικά  

γνωμοδότησης  για την πληρωμή του έργου . 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του 

προέδρου , με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται 

από τον γραμματέα της επιτροπής. 

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 6: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου 

 

        Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου είναι : 

Α. 28.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καλυφθεί από την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 28.000,00€ από τον 

Κ.Α.Ε 989904019011001 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & 

Ιθάκης). 

Β. 7.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καλυφθεί από το Επιμελητήριο 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης  

…………………………………………………………………………………………

…………… 

Γ.  5.000,00  €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καλυφθεί από το Δήμο Κεφαλλονιάς  

από τον Κ.Α.Ε………………………………… 
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Η πληρωμή  θα γίνεται  τμηματικά  με την παραλαβή των παραδοτέων  που 

προσδιορίζονται στην παρούσα κατά μήνες  του έτους. Συγκεκριμένα μετά το πέρας 

κάθε ομάδας δράσεων και την παραλαβή των παραδοτέων από από την 

Π.Ε.Κεφαλληνίας , το Επιμελητήριο, ως φορέας υλοποίησης υποβάλλει αίτημα  

πληρωμής στην ΠΙΝ – Π.Ε.Κεφαλληνίας.  Εφόσον η Π.Ε.Κεφαλληνίας  βεβαιώσει σε 

συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης  που γνωμοδοτεί ανάλογα  την καλή 

εκτέλεση των δράσεων, προωθούνται προς πληρωμή τα δικαιολογητικά του Φορέα 

Υλοποίησης  που τις αφορούν. Στην περίπτωση που τα παραδοτέα δεν είναι 

ικανοποιητικά  δεν παραλαμβάνονται  έως ότου καλυφθούν τα ζητούμενα.  

Τα κόστη ανά κατηγορία για τις 7 παραλίες είναι , όπως τα έχουμε κατανείμει: 
 

I. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018: 
 
Ο: 3.040,00  €   οκτώ (8) περιβαλλοντικές εκδηλώσεις  
Τ: 2.940,00 €  (420 * 7)  κάλυψη κόστους 420 € για κάθε παραλία, στην 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης  
Q: 4.270,00 €   κατασκευή-διαχείριση ετήσια του site 
www.kefaloniablueflag.gr  
 
Προοδευτικό σύνολο διμήνου 1ος -2ος =                                 10.250,00 € 
 
ΠΙΝ  10.250,00 € 
 

II. Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 2018  
 
A:         2.450,00 €(350€*7)  πίνακες ανακοινώσεων 
B:     210,00 € (3*7*10€)  ενδεικτικές πινακίδες 
C:       70,00 € (10€*7)  πινακίδες ντους & WC 
D:     420,00 € (60€*7)  πινακίδες παρεχόμενων  υπηρεσιών 
F:     420,00  € (140€*3)  καμπίνες  
G:     630,00 € (3*7*30€)  κάδοι ανακύκλωσης 
H:     630,00 € (3*7*30€)  κάδοι σκουπιδιών   
I:     315,00 € (3*7*15€)  κάδοι  για  αποτσίγαρα 
J:     140,00 € (10*7*2€)  τασάκια 
K:     490,00  € (7*70€)  ναυαγοσωστικός εξοπλισμός  
L:     245,00  € (7*35€)  φαρμακείο  
M:     280,00  € (7*40€)  ξύλινα κουτιά  αποθήκευσης 
Ο:  3.800,00  €   δέκα (10) περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (ΠΙΝ)  

 3.990,00  €   Εγκατάσταση εξοπλισμού στις 7 παραλίες (ΠΙΝ) 
 
 
 
Προοδευτικό σύνολο τριμήνου 3ος- 4ος -5ος  = 14.090,00 € 
 
ΠΙΝ  7.790,00  € 



 

12 

ΕΕΚΙ  6.300,00  € 
 
 
III. Ιούνιος – Ιούλιος 2018 

 
P:            700,00 €  (7*100€)              προμήθεια ιστών 
Ο :  3.800,00 €   δέκα (10) περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 
 
Προοδευτικό σύνολο διμήνου 6ος – 7ος  =   4.500,00 € 
 
ΠΙΝ  3.800,00  € 
ΕΕΚΙ     700,00  € 
 
 
IV. Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018 
  
Ο: 2.660,00  €            επτά (7) περιβαλλοντικές εκδηλώσεις  
S: 3.500,00 €       κόστος υπεύθυνου – συντονισμού της διαχείρισης του 
περιγραφόμενου προγράμματος  
 
Προοδευτικό σύνολο διμήνου 8ος – 9ος =  6.160,00 € 
 
ΠΙΝ  6.160,00 € 
 
 
  

V. Μάιος –Οκτώβριος 2018 
 
Εξαμηνιαίο κόστος για καθαρισμό παραλιών : R: 5.000,00 € 
 
Προοδευτικό σύνολο τουριστικής περιόδου = 5.000,00 € 
 
Δήμος Κεφαλονιάς  5.000,00 € 
 
 

 

 

Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

και ορίζεται σε 1 έτος . Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης 

μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για 1 ακόμη έτος μετά από σχετική 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς, καθώς και του  Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης, μετά γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 
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Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα 

Τα έργα του άρθρου 2 θα εκτελεστούν σύμφωνα με  το επισυναπτόμενο 

χρονοδιάγραμμα: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ενέργειες  Έως  

Προπαρασκευαστικές ενέργειες (εγκρίσεις & υπογραφή 

προγραμματικής) 

1ος /2018-2ος /2018 

Διαδικασία ολοκλήρωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας (υποβολή 

προσφορών, ανάθεση, σύμβαση) 

1ος /2018 – 2ος /2018 

Υλοποίηση προμήθειας   3ος & 4ος /2018 

Παραλαβή υλικών – πληρωμή αναδόχου 3ος /2018 - 4ος /2018 

Ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης 5ος /2018 

Υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων 2ος /2018 -10ος /2018 

Καθαρισμός παραλιών 3ος /2018-9ος /2018 

Διαχείριση προγράμματος 1ος /2018-12ος /2018 

Προβλεπόμενη Συνολική διάρκεια Ένα (1) έτος  

 
Οι  ενέργειες προμηθειών-τοποθέτησης – εγκατάστασης εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί έως τον Μάιο 2019, διότι πρέπει να αποσταλούν στην Ελληνική 
Εταιρεία της Φύσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και το φωτογραφικό υλικό της 
οργάνωσης των παραλιών. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης έχει το δικαίωμα  προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος, 
σύμφωνα με τον  πραγματικό χρόνο υλοποίησης ενεργειών . 

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση της σύμβασης 

 

1. Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 

συμβαλλομένων μερών μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Κεφαλλονιάς, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του για το  

Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης . 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 
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θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε 

απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση. 

 

 

 

Άρθρο 10: Διαχείριση του έργου 

 

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την υλοποίηση των δράσεων που την αφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επιπλέον θα αναθέσει και εκτελέσει 

τις δράσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και θα κάνει την προσωρινή 

και οριστική παραλαβή αυτών. 

 
Ο Δήμος Κεφαλλονιάς & το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης  θα 

εκτελέσουν το δικό τους αντικείμενο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

των  φορέων  τους  και θα βαρύνουν  τους  προϋπολογισμούς  τους αντιστοίχως. 

      Όλη η διαδικασία της οργάνωσης θα εκπονηθεί από το Επιμελητήριο 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης , το οποίο θα αναλάβει και όλες τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες , καθώς και τη διαχείριση του έργου . 

 

 

 

Άρθρο 11: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης αναλαμβάνει το έργο  του άρθρου 3 της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης 

Για το λόγο αυτό: 

 Θα  εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό της  

 Θα αναθέσει την υλοποίηση των δράσεων ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 και θα επιβαρυνθεί  εξ’ ολοκλήρου ο προϋπολογισμός  της  Π.Ε. 

Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης . Μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής θα 

κάνει την  παραλαβή αυτών . 

 Θα διενεργήσει τις πληρωμές προς τον Φορέα Υλοποίησης  
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 Για το λόγο αυτό θα αξιοποιήσει το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό των  αρμόδιων 

Υπηρεσιών  Διοικητικού & Οικονομικού ΠΙΝ  

 Θα διευκολύνει την προβολή και συνεργασία με τα ΜΜΕ  για την ενημέρωση του 

κοινού και την προβολή των περιβαλλοντικών δράσεων. 

 Οι  Δήμος Κεφαλλονιάς  αναλαμβάνει: 

Όλες τις προβλεπόμενες κατά το Νόμο ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το 

τμήμα του Έργου που τους αντιστοιχεί, με βάση την παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Θα έχει τοποθετήσει τους κάδους 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης στα όρια της παραλίας και θα έχει την υποχρέωση 

να διατηρεί καθαρό , τόσο το χώρο της παραλίας , όσο και τους περιμετρικούς 

χώρους αυτής  [ συμπεριλαμβανομένων  τη συλλογή απορριμμάτων και 

ανακυκλωμένων υλικών  από τους πρόσθετους κάδους  που θα έχουν τοποθετηθεί και 

θα υπάρχουν πάνω στην άμμο] . Ο υπεύθυνος για τον καθαρισμό των παραλιών θα 

προγραμματίσει την εναλλαγή των δρομολογίων  του, ώστε κάθε δύο (2) ημέρες , 

όλες οι παραλίες να έχουν καθαριστεί  εντός και πέριξ αυτών.  

 Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης  αναλαμβάνει: 

Όλες τις προβλεπόμενες κατά το Νόμο ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το 
τμήμα του Έργου που τους αντιστοιχεί, με βάση την παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Επίσης  αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της 
οργάνωσης, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες , καθώς και τη διαχείριση του 
προγράμματος . Ο  διαχειριστής του προγράμματος, ο οποίος θα έχει οριστεί από την 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης,  οφείλει να επιθεωρεί  τις παραλίες  και 
να μεριμνά για τυχόν παραλείψεις  ή  τυχόν επιπλέον ανάγκες , ενημερώνοντας 
παράλληλα τον Πρόεδρο της Επιτροπής παρακολούθησης της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης , ο οποίος και  θα εξετάζει  την ανάγκη συγκρότησης 
αυτής .  Επιπρόσθετα το Επιμελητήριο θα κοινοποιεί στην Π.Ε.Κεφαλληνίας τις 
αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου. Θα τηρεί τα οριζόμενα στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας  και θα τηρεί στο 
φάκελο του έργου  αντίγραφα όλων των παραστατικών , προκειμένου να 
διευκολύνονται  οι έλεγχοι . Τέλος , θα μεριμνά  για την προβολή του Έργου σε 
συνεργασία με την Π.Ε.Κεφαλληνίας .  
 
 
 
 
Το  προσωπικό του Δήμου Κεφαλλονιάς  θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά  με το 
διαχειριστή του προγράμματος για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος.  
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Άρθρο 12: Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το 

δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 

χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του 

ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

  Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να 

μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να 

προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης . 

 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται 

από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Κυρίου του Έργου. 

Άρθρο 13: Ακροτελεύτιο 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό 

της υπογράφεται ως ακολούθως σε έξι αντίτυπα (6) από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 

Για την  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

Για το 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & 

ΙΘΑΚΗΣ 
  
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ 


