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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 260

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 16εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Θέκα: «Έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ θαη ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Εαθύλζνπ(Γ.Δ.Τ.Α.Ε.)γηα ηελ Πξάμε :
«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ
ΚΛΑΓΟΤ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ – ΛΟΤΥΑ –ΓΤΡΗ - ΑΓ. ΛΔΟΝΣΑ»».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.21168/16-09-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη ελλέα (29) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιύξεο ηαύξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
7. Καςακπέιε Βαζηιηθή
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
20. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
21. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
22. Κόθιαο Φώηηνο
23. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
24. Καζζηκάηεο Αληώληνο
25. Καξκίξεο Νηθόιανο
26. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
27. Καιακαξάο Νηθόιανο
28. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
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ΑΠΟΝΣΔ
1. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
2. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
3. Μπισλάο Παλαγηώηεο
4. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
5. Πάζηξαο Υξήζηνο
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Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο πξνζήιζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκα
ηεο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθνηλώλεη ηo 2o ζέκα εθηόο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ
θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Εαθύλζνπ(Γ.Δ.Τ.Α.Ε.)γηα ηελ
Πξάμε : «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ
ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ – ΛΟΤΥΑ –ΓΤΡΗ - ΑΓ. ΛΔΟΝΣΑ»» θαη ην ιόγν δίλεη ζην
Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Κόθθνξε Κσλζηαληίλν ν νπνίνο αλαθέξεη ηα εμήο:
Σε ςυνέχεια των αποφάςεων ένταξησ από την Διαχειριςτική Αρχή Περιφέρειασ Ιονίων
νήςων και του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι των έργων:
1. ANTIKAΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΠΟΛΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
(ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΧΑΛΗ – ΟΔΟ ΦΙΛΙΚΩΝ)
2. ΑΓΩΓΟ ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΤΧΑ – ΓΤΡΙ – ΆΓΙΟ
ΛΕΟΝΣΑ
3. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΑΓ. ΛΕΟΝΣΑ – ΕΞΩ ΧΩΡΑ
(ΣΜΗΜΑ 1)
θαη επεηδή ν θνξέαο – θύξηνο ηνπ έξγνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Ε) δελ δηαζέηεη Γηνηθεηηθή θαη
Δπηρεηξεζηαθή Ηθαλόηεηα, παξαθαινύκε όπσο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πξνρσξήζεηε ζηελ έγθξηζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζην άξζξν100 ηνπ Ν. 3852/2010, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ ηα σο άλσ
αλαθεξόκελα έξγα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Εαθύλζνπ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίζεηε ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπο.
Σν ζρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο έρεη σο αθνινύζσο:

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010

Κεηαμχ

«ΓΖΚΟΤ ΕΑΘΤΛΘΟΤ»
και
« ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΕΑΘΤΛΘΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Ε.).»

για ηην Ξπάξη

«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΝ

ΘΙΑΓΝ ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ – ΙΝΣΑ –ΓΟΗ - ΑΓ. ΙΔΝΛΡΑΠ».

[ΕΑΘΤΛΘΟ 09/09/2019]
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ 1
« ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΝ

ΘΙΑΓΝ ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ – ΙΝΣΑ –ΓΟΗ - ΑΓ. ΙΔΝΛΡΑΠ».

ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 09/09/2019 , κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ :
1.

ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Εαθχλζνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Ε), πνπ εδξεχεη ζηελ
Εάθπλζν, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. … θαη ν νπνίνο ζα
απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «Θύπιορ ηος Έπγος»

2.

ηνπ ΟΣΑ

κε ηελ επσλπκία Γήκνο Εαθχλζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Εάθπλζν, Πιαηεία Γηνλπζίνπ

νισκνχ 1, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν θ. Αξεηάθε Ληθήηα , θαη ν νπνίνο ζα
απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο «Φοπέαρ λοποίηζηρ»
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθ φηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο
απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά :
1.

Σν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 απηνχ.

2.

Σελ ππ΄αξηζκ. 56/2018 (ΑΓΑ:Φ2Φ6ΟΡ8Ε-114) απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΕ γηα έγθξηζε ζρεδίνπ
ηεο πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ΓΔΤΑΕ θαη Γήκνπ Εαθχλζνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο.

3.

Σελ ππ΄αξηζκ. 70084/27-04-2018 (ΑΓΑ:7ΑΣΦΟΡ1Φ-Α6)

έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ 56/2018

απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΕ απφ ηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
Ηνλίνπ θαη αθνξά ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ΓΔΤΑΕ θαη Γήκνπ
Εαθχλζνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο.
4.

Σελ ππ΄αξηζκ. 82/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γήκνπ Εαθχλζνπ γηα έγθξηζε ζρεδίνπ ηεο
πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ΓΔΤΑΕ θαη Γήκνπ Εαθχλζνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο.

5.

Σελ

ππ΄αξηζκ.

811Π.Δ./28-03-2019

(ΑΓΑ:ΦΕΦΟ7ΙΔ-44Θ)

απφθαζε

έληαμεο

ηεο

πξάμεο

«ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΣΚΖΚΑΣΟ ΔΠΔΘΣΑΖ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΘΙΑΓΟΤ ΑΓ. ΚΑΡΗΛΑ –
ΙΟΤΥΑ –ΓΤΡΗ - ΑΓ. ΙΔΟΛΣΑ».
ζςμθυνούνηαι και γίνονηαι αμοιβαίυρ αποδεκηά ηα ακόλοςθα:
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Ο Θχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ηφληα Λεζηά, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2
«Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο πφζηκνπ
χδαηνο»», πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΝ ΘΙΑΓΝ ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ –
ΙΝΣΑ –ΓΟΗ - ΑΓ. ΙΔΝΛΡΑΠ»
ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ηο Έπγο».

1

Το ςπόδειγμα σπηζιμοποιείηαι ζηιρ πεπιπηώζειρ πος έναρ θοπέαρ «κύπιορ έπγος» αναθέηει ζε άλλο θοπέα (θοπέα
ςλοποίηζηρ – δικαιούσο) ηην ςλοποίηζη ανη’ αςηού ζςγσπημαηοδοηούμενηρ ππάξηρ. Kαηά πεπίπηωζη δύναηαι,
καηά ηην κπίζη ηων ζςμβαλλομένων, να ηεθούν επί πλέον ειδικοί όποι ή ππόζθεηα άπθπα
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Ζ αλσηέξσ πξάμε απνηειείηαη απφ 3 ππνέξγα.
Σν ςποέπγο 1 αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο
Καξίλαο απφ ηελ γεψηξεζε Γ32 έσο ηελ δεμακελή θαη ηελ επέθηαζε ηεο πδξνδφηεζεο ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ
ηεο Εαθχλζνπ θαη θπξίσο ηνπ Γήκνπ Διαηίσλ πνπ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ, παξνπζηάδεη ην εληνλφηεξν πξφβιεκα
χδξεπζεο.
To ελ ιφγσ ηκήκα απνηειεί κέξνο ηεο κειέηεο « Τδξνδφηεζε Οξεηλψλ Θνηλνηήησλ» πνπ ζπληάρζεθε απφ
ηελ χκπξαμε . Αληδνπιάηνο – Π. αθειιαξηάδεο – Υ. Θενδσξφπνπινο (1992). Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΕ
ηελ πξνζάξκνζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (πξνζζήθε απηνκαηηζκνχ θηι).
ήκεξα, ζην δίθηπν γηα ηελ χδξεπζε ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ, βφξεηα ηνπ Αγ. Ιένληα έσο ηηο Βνιίκεο ε
ηξνθνδνζία ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη θχξηα απφ ηηο γεσηξήζεηο ηνπ Θεξίνπ.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ έξγνπ (δειαδή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ νξεηλνχ ηκήκαηνο ηνπ Λεζηνχ ηεο
Εαθχλζνπ) έρεη πινπνηεζεί απφ ηνλ χλδεζκν Ύδξεπζεο Λνκνχ Εαθχλζνπ, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ
ην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ΘΖΔΑ.
Κε ηην καηαζκεςή ηος νέος αγυγού η ηποθοδοζία ηος αγυγού θα γίνεηαι από ηιρ δύο (2)
γευηπήζειρ ηηρ Ρ.Θ. Αγίαρ Καπίναρ, «αποζςμθοπώνηαρ» έηζι ηιρ γευηπήζειρ ηηρ πεπιοσήρ ηος Θεπίος
και ηηρ Ιιθακιάρ.
Νι κοινόηηηερ πος θα ςδπεςθούν είναι Ιούσα, Γύπι, Έξυ Σώπα, Καπιέρ, Αναθυνήηπια, Νπθυνιέρ,
Βολίμερ και Άνυ Βολίμερ. Δπίζηρ θα μποπεί να ικανοποιήζει ηην ενδεσόμενη ππόβλετη για μελλονηική
ςδποδόηηζη ηος οικιζμού Θαμπίος και όλυν ηυν οικιζμών ΒΑ ηυν Βολίμυν.
Ρο ςποέπγο 2 αθοπά ηην ζύνδεζη ηος ηυν ηπιών (3) ανηλιοζηαζίυν (Α26, Α27,Α28) με ηο δίκηςο
σαμηλήρ ηάζηρ ηηρ ΓΔΓΓΖΔ. Πύμθυνα με ηα έγγπαθα ηηρ ΓΔΓΓΖΔ ηο κόζηορ αναμένεηαι να ανέπθει
ζηο ποζό 74.454,00€, ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ.
Ρο

ςποέπγο 3

αθοπά ηην επίβλετη ηηρ απσαιολογίαρ με πποϋπολογιζμό 22.500,00€ και θα

ςλοποιηθεί βάζει Κνημονίος Πςνεπγαζίαρ με ηην Δθοπεία Απσαιοηήηυν.
Γεδομένος όηι:


ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη
επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο σο δηθαηνχρνπ ηνπ πξνο πινπνίεζε Έξγνπ, ζχκθσλ α κε ηηο
πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 -2020,



ν δε Φνξέαο Τινπνίεζεο δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο (ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο, απνθαηλφκελα φξγαλα, αλαγθαία ζηειέρσζε θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ
Έξγνπ,

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 100 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληη θεηκέλνπ ηεο.

ΑΟΘΟΝ 1
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο
ηεο Πξάμεο «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΝ ΘΙΑΓΝ ΑΓ.
ΚΑΟΗΛΑ – ΙΝΣΑ –ΓΟΗ - ΑΓ. ΙΔΝΛΡΑΠ» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ απφ ην Φνξέα
Τινπνίεζεο.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Φνξέαο
Τινπνίεζεο αλαιακβάλεη ηελ άζθεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ηεο αξκ νδηφηεηαο λα
ιεηηνπξγήζεη σο δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο Δηδηθή Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο ΗΟΛΗΧΛ
ΛΖΧΛ θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο (ελδεηθηηθά ).
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1.

Χξίκαλζε ηνπ Έξγνπ (έιεγρνο πιεξφηεηαο, ζεψξεζε ή ζχληαμε κειεηψλ θαη ιήςε ησλ
απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ).

2.

Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο.

3.

χληαμε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο γηα ηελ έληαμε ηεο ζην ΔΠ

4.

χληαμε ή/θαη Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ.

5.

Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ.

6.

Τπνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο, νη νπνίεο ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ Θχξην
ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ νη ππεξεζίεο ηηκνινγνχληαη ζε απηφλ.

7.

χληαμε θαη ππνβνιή ηερληθψλ δειηίσλ ππνέξγσλ.

8.

Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.

9.

Παξαθνινχζεζε ρξεκαηνξνψλ θαη ππνζηήξημε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ζηελ εθηέιεζε πιεξσκψλ
ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.

10. Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ έσο θαη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή) .
11. Παξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ, δηα ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο Πξντζηακέλεο Α ξρήο θαη ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ. Γηεπθξηλίδεηαη
ξεηά ζηελ πεξίπησζε απηή φηη νη αλάδνρνη ησλ ηερληθψλ έξγσλ εθηεινχλ ην έξγν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη φηη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο αζθεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο.
ΑΟΘΟΝ 2
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΡΩΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΩΛ
Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
2.1. Ο Θύπιορ ηος Έπγος αναλαμβάνει:


Λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.



Λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηπρφλ δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν δχλαηαη
λα ππνζηεξίμεη ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ.



Λα παξέρεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο.



Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.



Λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηνπ, πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη ηηο
ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο πξνζσπ ηθφ γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ Έξγνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
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Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο
ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.



Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ έρεη δηθή ηνπ ΑΔ



Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ, κε
ηελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο



Λα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ είηε αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο
ηε ιεηηνπξγία ηνπ είηε αλαζέηνληαο απηήλ ζε ηξίην θνξέα.



Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα Τινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ
Έξγνπ.

2.2. Ο Φοπέαρ λοποίηζηρ αναλαμβάνει:


Λα ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν
ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.



Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξ αίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.



Λα θνηλνπνηεί ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκέλνπ

ηνπ

Έξγνπ,

ηηο

νπνίεο

απνζηέιιεη

ζηελ

αξκφδηα

Δλδηάκ εζε

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π.


Λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη ηελ
ππνβνιή ηνπ ζηελ αξκφδηα Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π θαη λα πξνβαίλεη ζηηο
απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη ζηε ζχληαμε ησλ Σερληθψλ
Γειηίσλ Τπνέξγσλ.



Λα ηεξεί σο Γηθαηνχρνο ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4314/2014 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο 2014 - 2020.



Λα θαηαξηίδεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ.



Λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
ηνπ.



Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ.



Λα εμαζθαιίζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ) ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ
κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ
απξφζθνπηε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ.



Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ Έξγνπ.



Λα ππνζηεξίδεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ.



Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Θχξην ηνπ Έξγνπ.
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Γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Φνξέαο Τινπνίεζεο δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηθαλφο δηθαηνχρνο έρεη θαηαγξάςεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο κειέηεο θαη
αδεηνδνηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Οη εθθξεκείο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ Έξγνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξίδνπλ πνηνο εθ ησλ δχν ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή νινθιήξσζε ηνπο
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, κεξηκλά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ
παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε ζηνηρεία νθεηιέηε απηά ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ
ΆΟΘΟΝ 3
ΞΝΠΑ ΘΑΗ ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ

2.082.954,00,00 € (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), εξγνιαβηθνχ νθέινπο,

αλαζεσξήζεσλ θαη απξνβιέπησλ .
Α/Α

ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΔΟΓΝ

ΞΝΠΝ

ΞΝΔΟΓΝ

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

ΡΚΖΚΑΡΝΠ

–

1

ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ

1.986.000,00

ΡΝ ΘΙΑΓΝ ΑΓ.ΚΑΟΗΛΑ-ΙΝΣΑΓΟΗ-ΑΓ.ΙΔΝΛΡΑΠ
ΞΝΔΟΓΝ

ΓΔΓΓΖΔ

74.454,00

ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑ

22.500,00

2
ΞΝΔΟΓΝ
3
ΠΛΝΙΝ
Σν

πνζφ

απηφ

κπνξεί

λα

αλαπξνζαξκνζζεί

ζχκθσλα

2.082.954,00
κε

ππνδείμεηο

η εο

Θνηλήο

Δπηηξνπήο

Παξαθνινχζεζεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο , εθφζνλ
ηξνπνπνηεζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ηα ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην
παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 4
ΓΗΑΟΘΔΗΑ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο ζηνλ
Θχξην ηνπ Έξγνπ.
H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η θαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηεο
πνπ

ππεξβαίλνπλ

ηνπο

6

κήλεο

γίλνληαη

κεηά

απφ

ζχκθσλε

γλψκε

ηεο

Θνηλήο

Δπηηξνπήο

Παξαθνινχζεζεο.
ΑΟΘΟΝ 5
ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2α ηνπ
άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010, ζπζηήλεηαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο κε ηελ επσλπκία «Θνηλή Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηελ Εάθπλζν.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ :
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Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, φπνπ έλαο εμ απηψλ νξίδεηαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο κε ην αλαπιεξσηή ηνπ



Γπν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο

Σν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο ζην Δ.Π, νη
ζπκβαιιφκελνη

θνξείο

θαη

ν

θνξέαο

ρξεκαηνδφηεζεο

νξίδνπλ

ηα

κέιε

ηεο

Θνηλήο

Δπηηξνπήο

Παξαθνινχζεζεο.
Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθν ινχζεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο
ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε ππφδεημε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ
εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηεο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο εγγξάθσο . ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη
εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη
γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Σν εηδηθφ
απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Σερληθή Δπηηξνπή», ε νπνί α, κεηά απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο,
εηζεγήζεηο

ή

απφςεηο

ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο

γηα

ηελ Θνηλή

Δπηηξνπή

Παξαθνινχζεζεο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη θαη ζπλεδξηάδεη κεηά απφ αίηεκα νπνηνπδήπνηε απφ ηα
κέιε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζ ε ζρέζε κε
ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη
εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ ππνγξαθνχλ .
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Οη
απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη
δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.
Ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο, θαζνξίδνληαη
κε απνθάζεηο ηεο.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα απνηειείηαη απφ:




Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο
1.

Ο Αξεηάθεο Ληθήηαο σο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κε αλαπιεξσηή ηνλ…..

2.

Ο…….

3.

Ο……

Γπν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
1.

Ο πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΕ…….κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ……

2.

Ο…….κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ…….
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ΑΟΘΟΝ 6
ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ – ΠΛΔΞΔΗΔΠ
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο
ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπ νηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή
απνζεηηθή δεκία ηνπ.
ΑΟΘΟΝ 7
ΔΘΛΖ ΦΝΟΔΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκ βαζεο έλαληη
ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Έλαληη ησλ ηξίησλ ν Φνξέαο
Τινπνίεζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν απφ θνηλνχ κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 8
ΔΘΞΟΝΠΩΞΖΠΖ
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη ησλ ηξίησλ θαηά
ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΟΘΟΝ 9
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Εαθχλζνπ.
ΑΟΘΟΝ 10
ΚΔΡΑΦΝΟΑ / ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ – ΣΟΖΠΖ ΞΝΓΝΚΩΛ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ησλ
ζπκθσλεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη δπλαηή:
Α) ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα Τινπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θπξίνπ
ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Β) ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη κέζσλ ηνπ Θπξίνπ Έξγνπ ζην
Φνξέα Τινπνίεζεο.
ΑΟΘΟΝ 11
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
11.1 ποκαηάζηαζη. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηξίην γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη γηα θάζε
πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
Φνξέα Τινπνίεζεο.
11.2 Ξνεςμαηικά δικαιώμαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ
απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο
ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα
ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά η ε
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δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο
ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά
θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο.
11.3 Δμπιζηεςηικόηηηα. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε
απηήο,

ν

Φνξέαο Τινπνίεζεο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ)

αλαιακβάλεη ηελ

ππνρξέσζε

λα

κε

γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ,
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ.
ΑΟΘΟΝ 12
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ εγγξάθσο
κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή
θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ
πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε
δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε ησλ
νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηξία πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ
έλα θαη ην ηξίην ζα ππνβιεζεί ζηελ Δλδηάκεζε Αξρή ΠΔΠ Ηνλίσλ Λήζσλ.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
Για ηην Γ.Δ..Α.Ε.

Για ηον Γήμο Εακύνθος

Ν Ξπόεδπορ ηος Γ.Π.

Ν Γήμαπσορ
Απεηάκηρ Λικήηαρ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
1.

Ρίηλορ Ξπάξηρ: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΝ

ΘΙΑΓΝ ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ – ΙΝΣΑ –ΓΟΗ - ΑΓ. ΙΔΝΛΡΑΠ»

2.

Φοπέαρ ππόηαζηρ (κύπιορ ηος έπγος): ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΕΑΘΤΛΘΟΤ

3.

Γικαιούσορ (Φοπέαρ ςλοποίηζηρ): ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ

4.

Φοπέαρ λειηοςπγίαρ: ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΕΑΘΤΛΘΟΤ
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5.

Φςζικό ανηικείμενο ηηρ Ξπάξηρ:
Σν ςποέπγο1 αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο

Καξίλαο απφ ηελ γεψηξεζε Γ32 έσο ηελ δεμακελή ηεο Αγίαο Καξίλαο θαη ηελ επέθηαζε ηεο πδξνδφηεζεο ησλ
νξεηλψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Διαηίσλ νη νπνίεο κέρξη θαη ζήκεξα δελ πδξεχνληαη.
Κε ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ζα πδξεπζνχλ νη παξαθάησ θνηλφηεηεο: Ινχρα, Γχξη, Έμσ Υψξα,
Καξηέο.
Δπίζεο ζα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε πξφβιεςε γηα κειινληηθή πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ
Θακπίνπ θαη φισλ ησλ νηθηζκψλ ΒΑ ησλ Βνιίκσλ.
Κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνχ ε ηξνθνδνζία ηνπ αγσγνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ γεψηξεζε Γ32 ηεο Σ.Θ.
Αγίαο Καξίλαο, «απνζπκθνξψληαο» έηζη ηηο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Θεξίνπ θαη ηεο Ιηζαθηάο.
ήκεξα, ζην δίθηπν γηα ηελ χδξεπζε ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ, βφξεηα ηνπ Αγ. Ιένληα έσο ηηο Βνιίκεο ε
ηξνθνδνζία ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη θχξηα απφ ηηο γεσηξήζεηο ηνπ Θεξίνπ.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ έξγνπ (δειαδή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ νξεηλνχ ηκήκαηνο ηνπ Λεζηνχ ηεο
Εαθχλζνπ) έρεη πινπνηεζεί απφ ηνλ χλδεζκν Ύδξεπζεο Λνκνχ Εαθχλζνπ, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ
ην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ΘΖΔΑ.
Κε ηην καηαζκεςή ηος νέος αγυγού η ηποθοδοζία ηος αγυγού θα γίνεηαι από ηιρ δύο (2)
γευηπήζειρ ηηρ Ρ.Θ. Αγίαρ Καπίναρ, «αποζςμθοπώνηαρ» έηζι ηιρ γευηπήζειρ ηηρ πεπιοσήρ ηος Θεπίος
και ηηρ Ιιθακιάρ.
Νι κοινόηηηερ πος θα ςδπεςθούν είναι Ιούσα, Γύπι, Έξυ Σώπα, Καπιέρ, Αναθυνήηπια, Νπθυνιέρ,
Βολίμερ και Άνυ Βολίμερ. Δπίζηρ θα μποπεί να ικανοποιήζει ηην ενδεσόμενη ππόβλετη για μελλονηική
ςδποδόηηζη ηος οικιζμού Θαμπίος και όλυν ηυν οικιζμών ΒΑ ηυν Βολίμυν.
Ρο ςποέπγο 1 θα καηαζκεςαζηεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Λ. 4412/2016 «Γημόζιερ Πςμβάζειρ
Έπγυν, Ξπομηθειών και πηπεζιών» (πποζαπμογή ζηιρ Νδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2017/25/ΔΔ).
Θπιηήπιο ανάθεζηρ ηος έπγος είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο
βάζει ηιμήρ.
Ρο 2ο ςποέπγο αθοπά ηην ζύνδεζη ηος ηυν ηπιών (3) ανηλιοζηαζίυν (Α26, Α27,Α28) με ηο δίκηςο
σαμηλήρ ηάζηρ ηηρ ΓΔΓΓΖΔ. Πύμθυνα με ηα έγγπαθα ηηρ ΓΔΓΓΖΔ ηο κόζηορ αναμένεηαι να ανέπθει
ζηο ποζό 74.454,00€, ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ.
Ρο 3ο ςποέπγο αθοπά ηην επίβλετη ηηρ απσαιολογίαρ με πποϋπολογιζμό 22.500,00€ και θα
ςλοποιηθεί βάζει Κνημονίος Πςνεπγαζίαρ με ηην Δθοπεία Απσαιοηήηυν.

6.

Πηοισεία συποθέηηζηρ ηηρ Ξπάξηρ: ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΙΑΣΗΧΛ - ΓΖΚΟΤ ΕΑΘΤΛΘΟΤ

7.

Ξποϋπολογιζμόρ: 2.082.954,00 € ( κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%)

8.

Γιάπκεια ςλοποίηζηρ: 450 Ζμεπολογιακέρ Ζμέπερ

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Καηόπηλ ην ιόγν πήξε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κόθιαο Φώηηνο ν νπνίνο αλέθεξε όηη δελ
έρνπλ ιάβεη εγθαίξσο εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ζα απέρνπλ από ηελ ςεθνθνξία
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κόθθνξε
 ηελ αξηζ.207/2019 απόθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ε..
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 100 ηνπ Ν. 3852/2010
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Aθνύ ςήθηζαλ ππέξ είθνζη έμη (26) ήηνη νη θ.θ. : Καθνιύξεο ηαύξνο , Κνπηζνγηάλλεο
Γεκήηξηνο ,εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Βαξβαξίγνο
Υαξάιακπνο, Καςακπέιε Βαζηιηθή, Αξκέλεο Γεώξγηνο, Ξέλνο Αλδξέαο, Κακπίηζεο
Αξηζ. 260/2019 απόθαζε Γ..
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Θεόδσξνο, Φεξαδνύξνο Ησάλλεο, Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Γάζπαξνο Γηνλύζηνο,
Καξαθάο σηήξηνο, Πέηηαο Νηθόιανο, Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο, Γξόζνο Παλαγηώηεο,
Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο, Αβξάκεο Παλαγηώηεο, Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο, Μαξνύδαο
Γηνλύζηνο, , Καζζηκάηεο Αληώληνο, Καξκίξεο Νηθόιανο, Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Καιακαξάο
Νηθόιανο, Μαξίλνο Αλαζηάζηνο.
Απείραλ από ηελ ςεθνθνξία(2) ήηνη νη θ.θ. : Κόθιαο Φώηηνο, Ρέλεζεο Γηνλύζηνο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 10 ηνπ Ν. 3852/2010
Οκόθσλα
Απνθαζίδεη ,εγθξίλεη:
1. Σελ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Εαθύλζνπ(Γ.Δ.Τ.Α.Ε.)γηα ηελ Πξάμε :
«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ
ΚΛΑΓΟΤ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ – ΛΟΤΥΑ –ΓΤΡΗ - ΑΓ. ΛΔΟΝΣΑ»».
2. Οξίδεη σο ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ
έξγνπ :
α) ηνλ Γήκαξρν Εαθύλζνπ θ. Νηθήηα Αξεηάθε, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αληηδήκαξρν
Γ.Δ. Εαθπλζίσλ θ. Γεκήηξην Κνπηζνγηάλλε .
β) ηνλ Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Αξηεκηζίσλ θ. Δπάγγειν εβαζηηάδε κε αλαπιεξσηή ηνπ ηελ
Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Διαηίσλ θα. Βαζηιηθή Καςακπέιε.
γ) ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. Γηνλύζην Σνπξθάθε κε αλαπιεξώηξηα ηνπ ηε δεκνηηθή
ππάιιειν θα Αζπαζία νύιε.
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Εαθύλζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο.
Ζ απόθαζε πήξε αξηζκό 260/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύξνο Καθνιύξεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηαύξνο Καθνιύξεο

Αξηζ. 260/2019 απόθαζε Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
4. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
20. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
21. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
22. Κόθιαο Φώηηνο
23. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
24. Καζζηκάηεο Αληώληνο
25. Καξκίξεο Νηθόιανο
26. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
27. Καιακαξάο Νηθόιανο
28. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
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