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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 169/2011
«Πεπί εγκπίζεωρ ηων όπων Ππογπαμμαηικήρ Σύμβαζηρ ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3614/2007,
με ηο Δήμο Σπάπηηρ/Δ/νζη Τεσνικών Υπηπεζιών, για ηον οπιζμό θοπέα ςλοποίηζηρ ηος
έπγος «Βεληίωζη Εξωηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ Δ. Κ. Νεάποληρ» - Οπιζμόρ
εκπποζώπος με ηον αναπληπωηή ηος για ηην παπακολούθηζη ηηρ Π.Σ.»
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη
ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12/22-06-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2. Υαξακήο Αληψληνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Λχξαο Υαξάιακπνο
9.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ισάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
17. Μηραιφπνπινο Μηραήι
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
19. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υξηζηάθνο ηαχξνο
22. Μέληεο Γεψξγηνο
23. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
24. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ,
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Μαθξήο Θεφδσξνο Σ.Κ. Αζσπνχ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ
Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Αξηηληφο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ,
Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο
Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υ. Κνπηζνληθνιή, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο, ζην πιαίζην πξφζθιεζεο (ΚΧΓ. 2.10) γηα ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ,
ΑΞΟΝΑ 2, Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην ηακείν ζπλνρήο, θσδηθφο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο: 45 Γηαρείξηζε θαη
δηαλνκή πφζηκνπ λεξνχ πξνγξακκαηίδεη ηελ ππνβνιή ηεο πξάμεο «ΒΔΛΣΙΧΗ
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ ΝΔΑΠΟΛΗ», έρνληαο ψξηκε ηε ζρεηηθή
κειέηε.
To έξγν αθνξά ζηελ ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ
ΝΔΑΠΟΛΗ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βνηψλ.
θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη:
θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ
εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ πεγψλ πδξνιεςίαο,
ζρεδίαζε λέσλ αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ αγσγψλ
ακηάληνπ, θαηαζθεπή λέσλ δεμακελψλ λεξνχ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη βειηίσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πδξαγσγείνπ θαη ηέινο εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκψλ θαη ηειειέγρνπ γηα ηνλ θαιιίηεξν έιεγρν θαη επθνιφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ πδξαγσγείνπ κε κηθξή επηηήξεζε.
χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
2007-2013, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο απαηηείηαη
επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνχρσλ)
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο
έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.
Γεδνκέλνπ φηη, γηα ην Γήκν καο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ
επάξθεηα σο δηθαηνχρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, ν Γήκνο καο,
δήηεζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007 ηε ζχλαςε
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ψζηε νξηζηεί σο Φνξέαο Τινπνίεζεο εθφζνλ δηαζέηεη
επηβεβαίσζε
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηάο γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ η ν
ΔΠΑ, Σακείν πλνρήο θ.α ηχπνπ Α πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε
ην Γήκν πάξηεο/Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο
δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
1. Να ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
2. Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη
αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο
ηνπ Έξγνπ.
3. Να θνηλνπνηεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε
ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη
ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΔΡΡΑΑ.
4. Να ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ Σερληθνχ
Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ αξκφδηα Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΔΡΡΑΑ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο
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ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη ζηε ζχληαμε ησλ Σερληθψλ
Γειηίσλ Τπνέξγσλ.
5. Να ππνγξάςεη σο Γηθαηνχρνο ην ζχκθσλν απνδνρήο φξσλ ηεο απφθαζεο
έληαμεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
3614/2007 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.
6. Να θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ.
7. Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη
ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ.
8. Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη
ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
9. Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο
πιεξσκέο.
10. Να κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
11. Να εμαζθαιίζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ) ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ Έξγνπ κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απφθαζε
ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ εηήζηα θαηαλνκή πηζηψζεσλ.
Μεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Δ.Π. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΞΟΝΑ 2, Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ λα εμαζθαιίζεη
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή
απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ εηήζηα πηζηψζεσλ.
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 Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά
πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε
ην Γήκν πάξηεο/Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ ιεηηνπξγήζεη σο
δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ
ΝΔΑΠΟΛΗ» Γ.Δ ΒΟΙΧΝ έλαληη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη νξηζκφ εθπξνζψπνπ κε αλαπιεξσηή
ηνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Π..
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ,
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ηηο
φκνηεο ησλ άξζξσλ 65 θαη 100 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην Γήκν πάξηεο, γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη ηνπο φξνπο απηήο σο εμήο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3614/2007
θαη ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηαμχ «ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ» θαη «ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ» γηα ηελ Πξάμε
«ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ ΝΔΑΠΟΛΗ»
[πάξηε, …./…./2011]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ ΝΔΑΠΟΛΗ»
ηε πάξηε, ζήκεξα ηελ …………. 2011 κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ:
1.
Σν Γήκν Μνλεκβαζηάο, πνπ εδξεχεη ζηνπο Μνιάνπο Σ.Κ. 23052, φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν θ. Σξηρείιε Ηξαθιή θαη ν νπνίνο ζα
απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ».
2.
Σνπ Γήκνπ πάξηεο κε ηελ επσλπκία Γήκνο πάξηεο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ
Γθνξηζνιφγνπ 52, Σ.Κ. 23100 πάξηε, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν
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θ. Αξγεηηάθν ηαχξν θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ
ζπληνκίαο «Φνξέαο Τινπνίεζεο».
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο
παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά :
1.
Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267 Α/3-12-2007)
θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 22 παξ. 3 απηνχ.
2.
Σν άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010.
3.
Σν άξζξν 95 ηνπ Ν. 3852/2010.
4.
Απφθαζε 169/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο.
5.
Απφθαζε ……/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ πάξηεο γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
6.
Σν κε αξηζ. πξση. 7403/15-07-2009 έγγξαθν επηβεβαίσζεο ηνπ Γήκνπ
πάξηεο, κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηνπ Φνξέα
Τινπνίεζεο,
ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, ε νπνία
ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ην Έξγν».

θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ

πθηζηάκελνπ εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε
λέσλ πεγώλ πδξνιεςίαο, ζρεδίαζε λέσλ αγσγώλ κεηαθνξάο λεξνύ θαη
αληηθαηάζηαζε

ησλ παιαηώλ αγσγώλ ακηάληνπ, θαηαζθεπή λέσλ

δεμακελώλ λεξνύ γηα ηελ αύμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη
βειηίσζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ πδξαγσγείνπ θαη ηέινο εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκώλ θαη ηειειέγρνπ γηα ηνλ θαιιίηεξν έιεγρν θαη
επθνιόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαγσγείνπ κε κηθξή επηηήξεζε.
χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3614/2007, θαηά ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνχρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ
πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν
ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.
Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ
επάξθεηα σο δηθαηνχρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, ν δε Φνξέαο
Τινπνίεζεο δηαζέηεη επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηάο ηνπ γηα έξγα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΑ, πνπ πεξηιακβάλεη επηβεβαίσζε ηχπνπ Α΄, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ζην άξζξν 100 ηνπ Ν.
3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 95 ηνπ ηδίνπ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηε
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ζηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί ε κεηαβίβαζε ηεο
αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο ««ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ ΝΔΑΠΟΛΗ»», («ην Έξγν») απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα
Τινπνίεζεο.
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Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο
δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ
ελέξγεηεο (ελδεηθηηθά) :
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 Πξνηεηλφκελεο 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.
7)
χληαμε θαη ππνβνιή ηερληθψλ δειηίσλ ππνέξγσλ.
8)
Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
9)
Παξαθνινχζεζε ρξεκαηνξξνψλ θαη 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 Κχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο (ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ), ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ηερληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ,
αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,
φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Δηδηθφηεξα νξίδνληαη:
1.
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πάξηεο
2.
Πξντζηακέλε Αξρή : ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ πάξηεο
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
2.1. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη:
• Να 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.
• Να 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 Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο.
• Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο
χκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.
• Να δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηνπ πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο
θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο πξνζσπηθφ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ , θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
• Να παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
• Να δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ είηε
αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή αλαζέηνληαο απηήλ ζε ηξίην θνξέα.
• Να ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα Τινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.
2.2. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο αλαιακβάλεη:
• Να ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
• Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη
αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ.
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• Να θνηλνπνηεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηνπ ΤΠΔΚΑ .
Να ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ
Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Π ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο
απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη ζηε ζχληαμε ησλ
Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγσλ.
• Να ππνγξάςεη σο Γηθαηνχρνο ην ζχκθσλν απνδνρήο φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο
πξάμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 θαη
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.
• Να θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ.
• Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην
θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ.
• Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
• Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο
πιεξσκέο.
• Να κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
• Να εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ
ζε ζπιινγηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ εηήζηα θαηαλνκή πηζηψζεσλ.
Γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν
Φνξέαο Τινπνίεζεο - δηαρεηξηζηηθά επαξθήο δηθαηνχρνο έρεη θαηαγξάςεη φιεο ηηο
πθηζηάκελεο κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Οη
εθθξεκείο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ Έξγνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξίδνπλ πνηνο εθ ησλ
δχν ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή νινθιήξσζε ηνπο .
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
3.1.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 762.899,41 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α., εξγνιαβηθνχ νθέινπο, αλαζεσξήζεσλ θαη απξνβιέπησλ.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο
έλαληη ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε
έγθξηζε απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η 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 Κχξην ηνπ Έξγνπ.
H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι θαη νπνηεζδήπνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 κήλεο γίλνληαη κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηεο παξνχζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 5 έηε απφ ηεο
ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξνχζεο
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη απνθάζεηο
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε
ηελ επσλπκία «Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηε πάξηε.
Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ :
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- Υαξάιακπν Κνπηζνληθνιή εθπξφζσπν ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ – Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ν νπνίνο νξίδεηαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
Υξήζην Πεηξάθε.
- έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο – Γήκνπ πάξηεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ θαη
- έλα (1) κέινο ππνδεηθλπφκελν απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηνπ
ΤΠΔΚΑ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Σν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο
ζην Δ.Π. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηνπ ΤΠΔΚΑ 2007-2013, νη
ζπκβαιιφκελνη θνξείο θαη ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο νξίδνπλ ηα κέιε ηεο Κνηλήο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.
Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 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 αίηεζε 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.
Η Κνηλή 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 Κνηλήο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε.
Η Κνηλή 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 νπνία, κεηά απφ αίηεκα ηεο Κνηλήο 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 Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη
έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη εγγξάθσο έλα απφ ηα κέιε ηεο. Κάζε κέινο ηεο Κνηλήο
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
Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ
ππνγξαθνχλ.
Η Κνηλή 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.
Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο
Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ
Η 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 νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία
ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 3 εδ. α΄ ηνπ λ. 3614/2007 ν Φνξέαο
Τινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
θαη έλαληη ησλ ηξίησλ επζχλεηαη εηο νιφθιεξν κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ
έλαληη ησλ ηξίησλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο
κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη
εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα
αξκφδηα Γηθαζηήξηα.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο
απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Τπνθαηάζηαζε. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή
ηνπ απφ ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξίζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν
Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο.
11.2 Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 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 Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα
λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ
Κχξην 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 Κχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο.
11.3 Δκπηζηεπηηθφηεηα. Καζ’ 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 Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
γίλεηαη κφλνλ εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Η 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
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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 Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηνπ ΤΠΔΚΑ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ

ΗΡΑΚΛΗ Γ. ΣΡΙΥΔΙΛΗ

ΣΑΤΡΟ ΑΡΓΔΙΣΑΚΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
1. Σίηινο Πξάμεο: ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑΠΟΛΗ
1.1. Σίηινο Τπνέξγνπ 1: ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑΠΟΛΗ
2. Φνξέαο πξφηαζεο (θχξηνο ηνπ έξγνπ)
: ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
3. Γηθαηνχρνο (Φνξέαο πινπνίεζεο)
: ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
4. Φνξέαο ιεηηνπξγίαο
: ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
5. Φπζηθφ αληηθείκελν ηεο Πξάμεο 1
: H πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ηε ΒΔΛΣΙΧΗ
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑΠΟΛΗ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο .
Η ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
 ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑΠΟΛΗ
6. ηνηρεία ρσξνζέηεζεο ηεο Πξάμεο: Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νεάπνιεο Γεκ. Δλφηεηαο Βνηψλ
7. Πξνυπνινγηζκφο
Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ 1

762.899,41€

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξάμεο

762.899,41€

8. Γηάξθεηα πινπνίεζεο
Γηάξθεηα ζε
κήλεο
16 κήλεο

Τπνέξγα 1
χλνιν Πξάμεο

16 κήλεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ2
ΠΙΝΑΚΑ 1 :ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΞΗ3
ΤΠΟΔΡΓΟ 1 : ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΝΔΑΠΟΛΗ
Φνξέαο έγθξηζεο ή
Αξηζκφο πξση./
Έγγξαθν / απφθαζε
αδεηνδφηεζεο
εκεξνκελία
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Μειέηε κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΧΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ
ΣΜΗΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ.
ΝΔΑΠΟΛΗ»
ΛΑΚΧΝΙΑ

1

2
3

Σσνηάζζεηαι ανηλώνηας ζηοιτεία από ηην ηετνική έκθεζη και ηετνική περιγραθή ηης μελέηης. Περιλαμβάνει
οπωζδήποηε ηοσς βαζικούς δείκηες εκροών
Το περιετόμενο ηων πινάκων είναι ενδεικηικό.
Σηον Πίνακα καηαγράθονηαι όλα ηα έγγραθα και αποθάζεις ποσ αθορούν ζηο Έργο και έτοσν εκδοθεί, πτ
ηίηλοι ιδιοκηηζίες εγκριηικές αποθάζεις μελεηών, περιβαλλονηικοί όροι, γνωμοδοηήζεις κλπ. Σε περίπηωζη
σποέργων πέραν ηοσ ενός οι Πίνακες 1 & 2 ζσμπληρώνονηαι για κάθε σποέργο.
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ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚ9-ΝΦΜ

Έγθξηζε 5 Η Δ.Β.Α

ΓΗΜΟΣΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΗΜΟΤ
ΒΟΙΧΝ
5Η
Δ.Β.Α

Έγθξηζε ΔΠΚΑ

Δ΄ ΔΠΚΑ

Απαιιαθηηθφ έγγξαθν Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ

Γ/λζε Πνι. Υσξ.Πεξ
Ννκαξρηαθήο Απη/ζεο
Λαθσλίαο

Έγθξηζε κειέηεο

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΧΡΙΜΑΝΗ
(ΜΔΛΔΣΔ, ΔΓΚΡΙΔΙ, ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ Κ.Λ.Π.)
Δλέξγεηα

Τπεχζπλνο θνξέαο
θχξηνο ηνπ έξγνπ

θνξέαο πινπνίεζεο

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 169/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Μνιάνη 28-06-2011
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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