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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 23/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 26/04/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 02/2021 από 26/04/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Μ. Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 02/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου 
Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Ανδρονίκου Αντωνία 
5. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ   
ΜΕΛΟΣ (τηλεφωνικά) 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κουσαθανάς Κων/νος   
2. Πάουλα Ειρήνη                                

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών και ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
για την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Περί της Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έργο: «Μελέτη, 
κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μύκονο» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2021 
  
    Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα το από 17/03/2021 e-mail από την Δ/νση Τεχνικών 
έργων της Π.Ν.Α το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Όπως έχετε υπόψη σας για το υδατοδρόμιο Μυκόνου είχε υπογραφεί μεταξύ του ΔΛΤ Μυκόνου και της 
ΠΝΑ η από 25.06.2018 Προγραμματική Σύμβαση η οποία είχε ισχύ 30 μηνών, ήτοι έως 25.12.2020. 
Για την παράταση αυτής εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. 44/2020 απόφαση του Περ. Συμβουλίου της ΠΝΑ και η 
υπ' αριθ. 43/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤ Μυκόνου, οι οποίες και εστάλησαν στο ΓΕΝ και ΥΕΝ με 
το με α.π. 7484/27.08.2020 έγγραφό μας για την γνωμοδότηση και έγκριση-σύμφωνη γνώμη. Εξαιτίας 
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της μη έγκαιρης απαντήσεως του ΥΕΝ η ανωτέρω Π.Σ. του υδατοδρομίου Μυκόνου έληξε και συνεπώς 
για τη συνέχιση των διαδικασιών υλοποίησης του συγκεκριμένου υδατοδρομίου θα πρέπει να 
προχωρήσουμε στη σύναψη νέας Προγραμματικής Συμβάσεως.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε νέο Σχέδιο Προγραμματικής Συμβάσεως και εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ' 
122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα οποία και σας 
προωθούμε συνημμένα στο παρόν. Συνεπώς και για τη συνέχιση της διαδικασίας παρακαλούμε όπως 
προχωρήσετε σε σχετική απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Μυκόνου, και όπως αυτή η απόφαση κατόπιν της 
αναρτήσεώς της στη Διαύγεια μας κοινοποιηθεί ώστε να προωθηθεί για τη γνωμοδότηση του ΓΕΝ και 
την έγκριση του ΥΕΝ. 
Μετά τιμής, 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΡΤΗΣ 
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
MSc "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", Ε.Μ.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Το υποβληθέν Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 
3. Το από 17/03/2021 e-mail από την Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ν.Α 
4. Η υπ' 122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου με ΑΔΑ Ω5ΑΜ7ΛΞ-ΓΝΣ. 
5. Την με αριθ. πρωτ. Φ.858.7/99/190978/16.09.2020 σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. 
6. Την υπ' αριθ. 43/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με ΑΔΑ 

ΩΞ03ΟΡ0Ρ-ΜΡΝ. 
7. Το από 14/05/2020 email της Δ/νση τεχνικών έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου  
8. Την υπ' αριθμ. 44/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης της ανωτέρω αναφερόμενης 
προγραμματικής  σύμβασης. 

9. Την από 25/06/2018 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΘΧΗ7ΛΞ-ΑΚ2). 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 

Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α /18-4-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016), 
13. Τις διατάξεις του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148Α /08-08-2016), 
14. Την υπ’ αριθμ. 8112.6/03/14/5-2-2014 ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ Εγκύκλιο 
15. Την με αριθ.πρωτ.3113.1/104434/2016 Παροχή «Σύμφωνης Γνώμης» Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
16. Την με αριθμ. 270/20.12.2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΟ1Γ7ΛΞ-ΙΣΥ). 
17. Την με αριθμ. 38/2017 Απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Μυκόνου (ΑΔΑ: ΩΠΒΜΟΡ0Ρ-6ΘΛ). 
18. Την με αριθμ. 17/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΧΑΠ7ΛΞ-Υ73) 
19. Την με α.π. 2613/7/10.01.2020 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων (ΑΔΑ: 

ΩΦΥΦ7ΛΞ-ΟΩΣ). 
20. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 

Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
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21. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 
του ν. 3871/2010. 

23. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 
διατάξεων». 

24. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
25. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

26. Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του  Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 
1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. 
Κυκλάδων».  

27. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού 
έτους 2021. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έργο: «Μελέτη, κατασκευή και άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μύκονο» Π/Υ 169.000 € (με ΦΠΑ) . 
 
Β. Εγκρίνει το υποβληθέν Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα από το 
Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ Κυκλάδων, ΚΑΕ 071.9479στ12α 
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Προέδρου για την υπογραφή των νόμιμων εγγράφων του έργου και τις 
περαιτέρω νόμιμες ενέργειές του. 
 
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Δ/νση τεχνικών έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 23/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ανδρονίκου Αντωνία  
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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ΣΧΕΔΙΟ 
Αρ.Πρωτ.            
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Στη Σύρο  σήμερα,      /       /2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) , που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. 
Χατζημάρκο Γεώργιο  και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100  Σύρος) 

2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου κύριο Δημήτριο Μάνεση και εδρεύει στη 
Μύκονο (Μύκονος, 84600)  

έχοντας υπόψη :  

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2971/2001(Α’ 285) 

• Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-4-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016), 

• Τις διατάξεις του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148Α/08-08-2016), 

• Την υπ’ αριθμ. 8112.6/03/14/5-2-2014 ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ Εγκύκλιο 

• Την με αριθμ.          /2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου 
Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:                     ) 

• Την με αριθμ.                Απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
(ΑΔΑ:                      ) 

• Την με αριθμ.                  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (ΑΔΑ:                   ) 

• Την με αριθμ. Α/Α                Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:   )  

• Τον αριθμό καταχώρησης α/α       Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων της ΠΝΑ (α/α Βεβ:   ).        

 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι παραπάνω με αριθμό 1, 2 αναφερόμενοι - συμβαλλόμενοι (Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου (ΠΝΑ) και τo Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου προκειμένου να εκτελεστεί το 

έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη 

Μύκονο», συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τους παρακάτω όρους : 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη συνεργασία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Μυκόνου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να ξεκινήσει τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μύκονο». 
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Είναι αποδεδειγμένο πως ένα τέτοιο εγχείρημα, ίδρυση Υδατοδρομίων, θα 
λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιωτικών 

μας περιοχών, την σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό 

της χώρας αλλά και μεταξύ τους, καθώς και την εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών 
και τόπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται στο 

περιθώριο. 

Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός 
τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και 

συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την 

ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές. 

Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού 

ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, 

ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις 

νησιωτικές μας κοινωνίες. 

Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την 

προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και 
θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, 

δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών 

(τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, 

τροφίμων, τύπου) κα.  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Η διάρκεια της είναι τριάντα ημερολογιακοί (30) μήνες, μετά την ημέρα της υπογραφή 

της.ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι  συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει : 

1.1 Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων 
Τεχνικών Μελετών καθώς και των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μελέτες ΜΠΕ). 

1.2 Να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση των Αδειών 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μύκονο. 

1.3 Την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό 
Προσθαλάσσωσης - Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρόμια) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ.), 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα 
από τις τεχνικές μελέτες. 

1.4 Το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής 
Υδατοδρομίου στη Μύκονο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα προκύψει 
για την έκδοσή της θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ν.Α. και από 
τον ΚΑΕ 071.9479στ12 ή από άλλο ενδεδειγμένο Κ.Α.Ε., σε περίπτωση αλλαγής 
πηγής χρηματοδότησης. 
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2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου  αναλαμβάνει : 

2.1 Να προσδιορίσει και να διαθέσει χώρο – για τις ανάγκες χωροθέτησης – εντός του 
λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για 
τη λειτουργία σταθμού Προσθαλάσσωσης - Αποθαλάσσωσης (Yδατοδρομίου) 
Υδροπλάνων (ΣΠΑΥ) και ότι άλλο απαιτείται για συμπλήρωση του τεχνικού 
φακέλου και των φακέλων των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου. 
Ο Χώρος Δημιουργίας Σταθμού Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης 
Υδροπλάνων (ΣΠΑΥ), θα επιλεγεί κατόπιν πρότασης – υπόδειξης του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου και σε συνεργασία με τους μελετητές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ  

Κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου και με την παρούσα 

σύμβαση, ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

ΑΡΘΡΟ 5  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ενδεικτικό και ανώτατο 

ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλ. διακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ και τριάντα δυο λεπτών 

(136.290,32 €) προ Φ.Π.Α.  

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης θα καλυφθεί από το Τεχνικό 

Πρόγραμμα της Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 071.9479στ12 ή από άλλο ενδεδειγμένο Κ.Α.Ε., σε 

περίπτωση αλλαγής πηγής χρηματοδότησης. 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η 

παρούσα σύμβαση, όπως π.χ. το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας 

και κατασκευής Υδατοδρομίου στη Μύκονο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα 

προκύψει για την έκδοσή της. 

Στο παραπάνω ποσό, δεν περιλαμβάνεται το κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων εάν αυτές 

απαιτηθούν. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και 

διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων 

αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης. 

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι θα 

οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 

1. Ένας (1) εκπρόσωπος της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). 

2. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 

3. Ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου Δήμου της νήσου, όπου θα γίνει η κατασκευή. 
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Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 

θα ορίζεται στην απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας 

του έργου. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην παραλαβή της μελέτης και του έργου. 

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο 

τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος 

της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια τεχνικά 
στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών 

ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΡΗΤΡΕΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή 
της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, 

που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον 

άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 
χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 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.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται αφενός η 

«σύμφωνη γνώμη-έγκριση» του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και 

αφετέρου η έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των 

συμβαλλόμενων μερών. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από 

ένα έκαστος των συμβαλλόμενων μερών. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                   

Για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 
 

Χατζημάρκος Γεώργιος 

 
 
                                                         

Για το                                                         
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Μυκόνου 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Μάνεσης Δημήτριος 
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