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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 22/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. απόθαζεο 316/2011

«Τπνβνιή πξόηαζεο ζηελ πξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π.
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε ρώξωλ
ΥΑΓΑ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο», έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πάξλωλα, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, κλεκόλην
ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο κε ην Γήκν Δπξώηα ή Νόηηαο Κπλνπξίαο γηα
ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο
ζηεξώλ απνβιήηωλ ηωλ Γήκωλ-εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελόο Νθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Ξαξαζθεπή θαη
ώξα 18,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 22/17-10-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο Ππύξνο πξόεδξνο
1.
Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
2.
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
2.
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο
8.
Ιύξαο Σαξάιακπνο
9.
Καξνύζεο Σξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Ξεηξάθεο Σξήζηνο
12. Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ Ξαλ.
13. Πνπξιάο Ησάλλεο
14. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
16. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
18. Κηραιόπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
20. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο
21. Ρζάθνο Ξέηξνο
22. Σαξακήο Αληώληνο
23. Σξηζηάθνο Πηαύξνο
24. Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
25. Κέληεο Γεώξγηνο
26. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Από ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Τπρνγπηόο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο
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Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Παξκπάλεο Ιάκπξνο Ρ.Θ. Γαηκνληάο, Ρδάθαο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο,
Θαξνύλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Παξγθάλεο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Ππθέαο, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο Ρ.Θ.
Φαξαθινύ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Ξ. Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ, ε νπνία είπε ηα εμήο:
Α. Ν Γήκνο Κνλεκβαζηάο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ κε αξηζ.
πξση. νηθ.: 169058/Ξ111/10.06.2011 Ξξόζθιεζε (κε θσδηθό 4.7) ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 4: «Ξξνζηαζία Δδαθηθώλ Ππζηεκάησλ &
Γηαρείξηζε Πηεξεώλ Απνβιήησλ», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Ρακείν Ππλνρήο. Θσδηθόο
Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηόηεηαο: 44 Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ.
Ρν έξγν κε ηίηιν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΡΩΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΘΔΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Α.Γ.Α.) ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ» θαη ελδεηθηηθό ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό
1.586.700,00€, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γ.Δ. & Ν.Δ., ησλ απξνβιέπησλ, ησλ απνινγηζηηθώλ,
ηεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Ξ.Α.).
Β. Δπίζεο ν Γήκνο Διαθνλήζνπ έρεη εθδειώζεη ελδηαθέξνλ, ο οποίορ δεν έσει δική ηος
ηεσνική ςπηπεζία και δεν διαθέηει διασειπιζηική επάπκεια ςλοποίηζηρ έπγων ΕΣΠΑ, γηα λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξόηαζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΣΑΓΑ Διαθνλήζνπ, κεηαβηβάδνληαο ηελ
αξκνδηόηεηα κέζσ Πύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο Ππλεξγαζίαο ηνπ άξζξν 100 ηνπ Λ. 3852/2010.
ηόρνη ηεο πξόηαζεο είλαη:
1. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αλελεξγώλ όπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από απνθάζεηο Γεκνηηθώλ Ππκβνπιίσλ
θαη Λνκάξρε Σ.Α.Γ.Α ζηηο ζέζεηο Ιαραληά ηνπ Ρ.Γ. Κνλεκβαζίαο (αξηζ. 274/2008 απόθαζε ηνπ ΓΠ
ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο θαη αξηζ. πξση. 41640/20751/22-12-2010 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ), Κνλνδέλδξη ηνπ Ρ.Γ. Οεηρέαο (αξηζ. πξση. 594/02-06-2009 απόθαζε
ηνπ Λνκάξρε Ιαθσλίαο θαη αξηζ. πξση. 41640/20751/22-12-2010 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ), Αλάζθειν ηνπ Ρ.Γ. Ξαπαδηαλίθσλ, Αγξαπηδόινπηζα ηνπ Ρ.Γ. Αγίνπ
Γεσξγίνπ (αξηζ. πξση. 41640/20751/22-12-2010 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ), Βάξδηα-Βίγθια ηνπ Ρ.Γ. Διαθνλήζνπ ηεο Θνηλόηεηαο Διαθνλήζνπ (αξηζ. πξση.
41640/20751/22-12-2010 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, αξηζ.
131/2008 απόθαζε ηνπ ΘΠ Διαθνλήζνπ θαη αξηζ. πξση. 280/02-06-2009 απόθαζε ηνπ Λνκάξρε
Ιαθσλίαο) εθηειώληαο ηηο απαξαίηεηεο αλά πεξίπησζε ελέξγεηεο ώζηε λα κελ απνηεινύλ θίλδπλν γηα
ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκόζηα πγεία. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ απόζεζεο
απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Σεηιόξεκα ηνπ Ρ.Γ. Κνιάσλ όπνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζζεί
κνλάδα δεκαηνπνίεζεο.
2. Πηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ν
Γήκνο Κνλεκβαζηάο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο όκνξνπο
Γήκνπο Δπξώηα θαη Λόηηαο Θπλνπξίαο πνπ ζα ηδξύζνπλ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο θαη βξίζθεηαη ζε
δηαδηθαζία ππνγξαθήο κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο.
Ξεξηγξαθή:
Κέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο, ν δήκνο ζα εθκεηαιιεπζεί όιεο ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο,
ώζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ σο πξνο ην Ξεξηθεξεηαθό Πρέδην Γηαρείξηζεο Πηεξεώλ Απνβιήησλ
(ΞΔΠΓΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε ησλ αλελεξγώλ
Σ.Α.Γ.Α ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πνπ ζα πεξηγξαθνύλ ζηηο πξνβιεπόκελεο γηα ην έξγν κειέηεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο πξνβιέπεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
γεσηερληθνί έιεγρνη ησλ ζσκάησλ ησλ απνξξηκκάησλ, ζπκπύθλσζε θαη επηθάιπςή ηνπο, ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ζηξαγγηζκάησλ, απαγσγή βηναεξίνπ, ελίζρπζε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαζθεπή γεσηξήζεσλ παξαθνινύζεζεο, έξγα δηεπζέηεζεο νκβξίσλ.
Πηε ζπλέρεηα κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο όκνξνπο δήκνπο πνπ ζα ηδξύζνπλ κνλάδα
θνκπνζηνπνίεζεο ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ νξγαληθώλ θιαζκάησλ ησλ νηθηαθώλ θαη
γεσξγηθώλ απνβιήησλ. Ρα νξγαληθά απόβιεηα ζα ζπιιέγνληαη θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθώλ
θνκπνζηνπνίεζεο ζα παξάγεηαη θνκπόζη, ην νπνίν πιένλ παξνπζηάδεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο
εθκεηάιιεπζεο.
Τπνέξγα Πξνηεηλόκελεο Πξάμεο - Πξνϋπνινγηζκόο:
Τπνέξγν

Ξ/ ρσξίο ΦΞΑ
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πνέξγν 1: : Κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο

100.000,00

πνέξγν 2: Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ ζε έμη ζέζεηο

1.190.000,00

ΠΛΝΙΝ

1.290.000,00

ΦΞΑ 23%

296.700,00

Γεληθό Πύλνιν

1.586.700,00

Ν ΦΞΑ είλαη επηιέμηκνο θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ παξαπάλσ πνζνύ.
Ν παξαπάλσ πξνϋπνινγηζκόο είλαη ελδεηθηηθόο. Ν αθξηβήο πξνϋπνινγηζκόο απαηηεί ηελ
εθπόλεζε νξηζηηθώλ κειεηώλ γηα ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ ππνέξγσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξόηαζεο
έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα νη απαξαίηεηεο πξνκειέηεο, ηεύρνο αλάιπζεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ αλά ππνέξγν θαη ν θάθεινο έξγνπ, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη.
Πύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007, θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο
(Γηθαηνύρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο εθηέιεζεο έξγσλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη
δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ.
Γεδνκέλνπ όηη γηα ηνλ Γήκν Κνλεκβαζηάο (Φνξέα Ξξόηαζεο/Θύξην ηνπ Έξγνπ) δελ
επηβεβαηώλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα σο δηθαηνύρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο ξπζκίζεηο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηόδνπ 2007-2013,
πξνηείλεηαη ε ζύλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ
Λ. 3614/2007, κε ηελ Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α., ε νπνία
δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε γηα ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν επηβεβαίσζε ηύπνπ/θαηεγνξίαο A (αξηζ. πξση.
6954/22-04-2010).
Γ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβνύκε ζηε ζύλαςε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ καο θαη
ηνπ Γήκνπ Λόηηαο Θπλνπξίαο, γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, έρνληαο
ππόςε:
- ηελ θνηλή βνύιεζε θαη ζηαζεξή απόθαζε ζπλεξγαζίαο ησλ Γήκσλ καο ζε ζέκαηα
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο Αλαηνιηθήο Ξεινπνλλήζνπ.
- ηε βνύιεζή καο λα ζπλεξγαζηνύκε ζε ζέκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ θαη
πγξώλ απνβιήησλ.
- ην εγθεθξηκέλν ΞΔΠΓΑ θαη ηελ απόθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ηνπ
Ξεξηθεξεηάξρε γηα ζπλνιηθή ιύζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηελ Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ.
- ηελ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ Βηνινγηθώλ Θαζαξηζκώλ ζηνπο Γήκνπο καο κε
νξίδνληα δηεηίαο.
- ηελ κε αξηζ. πξση. 169058/Ξ111 Ξξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ.
«ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 4 «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΡΔΟΔΥΛ
ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ».
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηνπ,
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 Λ. 3614/2007, 65, 94, 95 & 99
ηος Ν. 3852/2010 και ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3316/2006 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:
Α.

Απνθαζίδεη νκόθωλα

1. Δγθξίλνπλ ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ην Γήκν Κνλεκβαζηάο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. πξση.
νηθ.: 169058/Ξ111/10.06.2011 Ξξόζθιεζε (κε θσδηθό 4.7) ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο
θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 4: «Ξξνζηαζία Δδαθηθώλ
Ππζηεκάησλ & Γηαρείξηζε Πηεξεώλ Απνβιήησλ», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην
Ρακείν Ππλνρήο, Θσδηθόο Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηόηεηαο: 44 Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη
βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, γηα ην έξγν κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΡΩΝ
ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Α.Γ.Α.) ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ»
κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό 1.586.700,00 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γ.Δ. & Ν.Δ., ησλ
απξνβιέπησλ, ησλ απνινγηζηηθώλ, ηεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Ξ.Α.).
2. Δγθξίλνπλ ηελ αλάζεζε ζηελ Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α.,
ηνπ ξόινπ ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο (Γηθαηνύρνπ) ζην πξνηεηλόκελν έξγν.
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3. Δγθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε Ξξνγξακκαηηθή Πύκβαζε, θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ηελ Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα.
Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α. (Φνξέαο ινπνίεζεο), ε νπνία δηαζέηεη ηελ
απαηηνύκελε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν επηβεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Ρύπνπ Α, κε
ηνπο εμήο όξνπο:
ΠΣΔ Γ ΗΝ
ΞΟΝ ΓΟΑ ΚΚ Α ΡΗ ΘΖ Π Π ΚΒ ΑΠ ΖΠ
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3614/2007
Κεη αμ ύ
Ρ νπ Γή κ νπ Κ ν λε κβ α ζη άο
θα η
«ηεο Α λα πη πμη α θ ήο Ξά ξ λ σ λα – Α λα πη πμη α θ ήο Αλ ώ λ πκ εο Δηα ηξ ίαο Ν . Ρ.Α .»
γη α η ε λ Ξξ άμ ε
« ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.)
ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ»
»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ
« ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.) ΓΖΚΝ
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ»
»
Πην Ιεσλίδην, ζήκεξα ηελ ………. κεηαμύ ησλ παξαθάησ ζπκβαιιόκελσλ :
1. Ρνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, πνπ εδξεύεη ζηε Γ.Θ. Κνιάσλ, όπσο εθπξνζσπείηαη
λόκηκα από ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε, θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο
ράξηλ ζπληνκίαο σο «Θύξηνο ηνπ Έξγνπ»
2. Ρεο «Αλαπηπμηαθήο Ξάξλσλα – Αλαπηπμηαθήο Αλώλπκεο Δηαηξείαο ΝΡΑ», πνπ
εδξεύεη ζην Ιεσλίδην Θπλνπξίαο, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γηεπζύλνληα
Πύκβνπιν ηεο ΞΑΟΛΥΛΑ Α.Δ. Καξίλε Κπεξέηζν θαη ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 4/105-2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη
εθεμήο ζηελ παξνύζα ράξηλ ζπληνκίαο «Φνξέαο ινπνίεζεο»
θαη έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθόηεξα ηηο
παξαθάησ δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ θάζε θνξά:
1. Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267 Α/3-12-2007) θαη εηδηθόηεξα
ην άξζξν 22 παξ. 3 απηνύ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Ρελ αξηζκ. ……….. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (Θύξηνο ηνπ Έξγνπ), γηα
ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο θαη ηελ εμνπζ ηνδόηεζε
ππνγξαθήο ηεο.
3. Ρo αξηζκ. ……………. πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο
Αλαπηπμηαθήο Ξάξλσλα – Αλαπηπμηαθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο ΝΡΑ, (Φνξέαο
ινπνίεζεο), γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο θαη ηελ
εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο ηεο.
4. Ρν κε αξηζ. πξση . 6954/22-4-2010 έγγξαθν επηβεβαίσζεο ηεο Δ.Γ.Α. Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ, κε ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηνπ Φνξέα
ινπνίεζεο.
ζπκθσλνύληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα:
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ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Ν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α., πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.)
ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο « ην Έξγν».
Πύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007, θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ
πινπνίεζεο (Γηθαηνύρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο
εθηέιεζεο έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ.
Γεδνκέλνπ όηη γηα ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ δελ επηβεβαηώλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα σο
δηθαηνύρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο
ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2007-2013, ν δε Φνξέαο ινπνίεζεο δηαζέηεη
επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηάο ηνπ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ην ΔΠΞΑ,
πνπ πεξηιακβάλεη επηβεβαίσζε ηύπνπ / θαηεγνξίαο Α’, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ
Λ. 3614/2007, ζηε ζύλαςε ηεο παξνύζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθό πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο.
Κε ηελ παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, ν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζηνλ Φνξέα
ινπνίεζεο ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί ην Έξγν
θαη λα παξαδνζεί ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Νη ελέξγεηεο απηέο
αλαιύνληαη ζηα αθόινπζα ππνέξγα :
πνέξγν 1: Κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο
πνέξγν 2: Απνθαηάζηαζε Σ.Α.Γ.Α. ζε έμη ζέζεηο
Αλαιπηηθόηεξε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαπάλσ ππνέξγσλ δίλεηαη ζην ηεύρνο
αλάιπζεο πξνϋπνινγηζκνύ αλά πνέξγν ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνύζεο.
ΑΟΘΟΝ 1
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο απνηειεί ε κεηαβίβαζε ηεο
αξκνδηόηεηαο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ
ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.) ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ» («ην Έξγν») από ηνλ Θύξην
ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα ινπνίεζεο.
Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο ν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζην Φνξέα ινπνίεζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο
Γηθαηνύρνο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α θαη λα
εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
1)

Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκό πινπνίεζεο.

2)

Πύληαμε ηνπ πξνβιεπόκελνπ θαθέινπ θαη ππνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζε
ζην Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ
ΞΔΘΑ.

3)

Γηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ επηινγήο αλαδόρσλ θαη αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηε
λνκνζεζία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.

4)

πνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ από θνηλνύ κε ηνλ Θύξην ηνπ
έξγνπ θαη ηνπο Αλάδνρνπο κε ξεηή πξόβιεςε όηη νη άκεζα αληηζπκβαιιόκελνη
είλαη ν Θύξηνο ηνπ έξγνπ θαη ν Αλάδνρνο (εηδηθή ζρέζε).

5)

Πύληαμε θαη ππνβνιή ηερληθώλ δειηίσλ ππνέξγσλ.

6)

Ξαξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.

7)

Ξαξαθνινύζεζε ρξεκαηνξξνώλ ηνπ Έξγνπ.
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8)

Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζύλνιό ηνπ (ζηηο πεξηπηώζεηο η ερληθώλ έξγσλ έσο
θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή).

9)

Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.

ΑΟΘΟΝ 2
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ
Νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα:
2.1. Ν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη:
Λα δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ.
Λα παξέρεη ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ρερληθνύ Γειηίνπ
Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο.
Λα νξίζεη ηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηεο Πύκβαζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο.
Λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκόηεηα ζηειερώλ ηνπ πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη
ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη, εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν θαη πξαθηηθά
δπλαηό, ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο.
Λα εθδώζεη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο (απνθαηάζηαζεο θ.ι.π.)
Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε
νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Έξγνπ, θαζώο ν Φνξέαο ινπνίεζεο δελ έρεη δηθή ηνπ ΠΑΔ.
Λα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ Φνξέα ινπνίεζεο θαη ηνλ Αλάδνρν ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο
ησλ πνέξγσλ (όπνπ απαηηείηαη), ζηηο νπνίεο ξεηά ζα πξνβιέπεηαη όηη ν Θύξηνο ηνπ
έξγνπ θαη ν Αλάδνρνο είλαη νη άκεζα ζπκβεβιεκέλνη (εηδηθή ζρέζε).
Λα δηαζθαιίζεη ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ όπνπ απαηηείηαη γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν
από ην Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α. ζθέινο ηνπ έξγνπ.
Λα δηαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο πηζηώζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηπρώλ κε επηιέμηκσλ
δαπαλώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, έηζη ώζηε ην έξγν πνπ ζα
παξαιεθζεί λα είλαη νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό.
Λα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ είηε
αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή αλαζέηνληαο απηήλ ζε ηξίην θνξέα.
Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα ινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.
Λα δηαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκώλ πξνο ηνλ
Αλάδνρν, ν νπνίνο εθδίδεη ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΘΒΠ θνξνινγηθά ζηνηρεία
(ηηκνιόγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ) ζην όλνκα ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Λα απνζηέιιεη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θσηναληίγξαθα ησλ εληαικάησλ
πιεξσκήο ηνπ Αλαδόρνπ πνπ εθδίδεη, γηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ πνπ δηαηεξεί ν
θνξέαο πινπνίεζεο ζην αξρείν ηνπ.
Λα δηαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο θαη λα πξνβαίλεη εκπξόζεζκα, ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο, ζηελ θαηαβνιή ησλ
πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3, πξνο ην Φνξέα ινπνίεζεο.
2.2. Ν Φνξέαο ινπνίεζεο αλαιακβάλεη:
Λα ελεξγεί σο Γηθαηνύρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην
ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚ9-ΣΛΝ
ζύκβαζεο θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ρερληθνύ Γειηίνπ Ξξνηεηλόκελεο
Ξξάμεο.
Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα
πξνζόληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Λα θνηλνπνηεί ζηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνόδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ
θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ αξκόδηα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α.
Λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ γηα ηε ζύληαμε ηνπ Ρερληθνύ Γειηίνπ
Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α. θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ρερληθνύ Γειηίνπ
Ξξάμεο θαη ζηε ζύληαμε ησλ Ρερληθώλ Γειηίσλ πνέξγσλ.
Λα ππνγξάςεη σο Γηθαηνύρνο ην ζύκθσλν απνδνρήο όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο
πξάμεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 θαη ηελ
πνπξγηθή Απόθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.
Λα θαηαξηίζεη ηα ηεύρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκώλ.
Λα δηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο Αλαδόρνπ θαη αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηε
λνκνζεζία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.
Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ
ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ.
Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ.
Λα παξαιακβάλεη από ηνπο Αλαδόρνπο ηα παξαζηαηηθά θαη ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ
ΘΒΠ θνξνινγηθά ζηνηρεία, πνπ απηόο εθδίδεη ζην όλνκα ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ, λα
ηεξεί θσηνηππίεο απηώλ ζην αξρείν ηνπ, λα ηα εγγξάθεη ζην ινγηζηηθό ηνπ ζύζηεκα
ζε ινγαξηαζκνύο ηάμεσο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζηέιιεη ηα πξσηόηππα κε επζύλε ηνπ
ζηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ, ώζηε απηόο έγθαηξα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο
ζηα βηβιία ηνπ.
Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ.
Λα εμαζθαιίζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ) ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ
Έξγνπ, κεξηκλώληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απόθαζε ρξεκαηνδόηεζεο θαη
γηα ηελ εηήζηα θαηαλνκή πηζηώζεσλ.
Λα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ θαη ηνπο Αλαδόρνπο ηηο ζπκβάζεηο
αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία ξεηά ζα πξνβιέπεηαη όηη ν Θύξηνο ηνπ έξγνπ θαη νη
Αλάδνρνη είλαη νη άκεζα ζπκβεβιεκέλνη (εηδηθή ζρέζε ).
Γηα ηελ απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ν Φνξέαο
ινπνίεζεο - δηαρεηξηζηηθά επαξθήο Γηθαηνύρνο, έρεη θαηαγξάςεη όιεο ηηο εθθξεκείο ελέξγεηεο
γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ Έξγνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, όπνπ
ηα ζπκβαιιόκελα κέξε νξίδνπλ πνηνο εθ ησλ δύν ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ή νινθιήξσζή ηνπο.
ΑΟΘΟΝ 3
ΞΝΠΑ ΘΑΗ ΞΝΟΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
3.1.

Ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.586.700,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γ.Δ. &
Ν.Δ., ησλ απξνβιέπησλ, ησλ απνινγηζηηθώλ, ηεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Ξ.Α.
(επηιέμηκν θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α.). Ρν πνζό απηό κπνξεί λα
αλαπξνζαξκνζζεί κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α.. Ν
Φνξέαο ινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ
ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζό, ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε από ηνλ Θύξην
ηνπ Έξγνπ.

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚ9-ΣΛΝ
3.2.

Δθόζνλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πξόζζεηε
δαπάλε πνπ ππεξβαίλεη ή δελ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηιέμηκνπ
πξνϋπνινγηζκνύ (ζύκθσλα κε ην Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α.), ε δαπάλε απηή θαηαβάιιεηαη εμ
νινθιήξνπ από ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ.

3.4

Ρα ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ επίζεο, όηη νη πξόζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο, πνπ ζα
πξνθιεζνύλ ζην Φνξέα ινπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Έξγνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ θαη ζα θαιύπηνληαη από πόξνπο ηνπ. Ξξνο ην
ζθνπό απηό πξνϋπνινγίζηεθε ην θόζηνο ησλ πξόζζεησλ δαπαλώλ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα
πξνθιεζνύλ ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο θαη ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, κε ηε ρξήζε ησλ θέληξσλ θόζηνπο δαπαλώλ, νη νπνίεο
επηκεξίδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηνλ πξνεθηηκώκελν θαηά
πεξίπησζε ρξόλν απαζρόιεζεο ησλ ζηειερώλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Φνξέα
ινπνίεζεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ). Κε ηνλ ίδην ηξόπν ζα πξνζδηνξηζηεί απνινγηζηηθά ην
πξαγκαηηθό θόζηνο ησλ πξόζζεησλ δαπαλώλ, νη νπνίεο δελ απνηεινύλ αληηθείκελν
ρξεκαηνδόηεζεο από άιιε πεγή ή από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη εθηηκήζεθαλ κε
ηελ παξαπάλσ δίθαηε θαηαλνκή. Ρν πξαγκαηηθό ζπλνιηθό θόζηνο ησλ πξόζζεησλ
δαπαλώλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην πξνϋπνινγηζζέλ βάζεη ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ
ζπλνιηθό θόζηνο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3.

3.5

Δθόζνλ θαηαζηεί αλαγθαίν, ιακβάλνληαο ππόςε ην ηειηθό θπζηθό θαη νηθνλνκηθό
αληηθείκελν κε ην νπνίν ζα εληαρζεί ην Έξγν ζην Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α., ε Θνηλή Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 5, κπνξεί κε νκόθσλε απόθαζή ηεο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην πξνϋπνινγηζζέλ
πόζν ησλ πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο.

3.6

Ζ θαηαβνιή ησλ πνζώλ ησλ πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο ηεο παξ. 3.4 πξνο ηνλ
Φνξέα ινπνίεζεο, από ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ, ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε λόκηκσλ
παξαζηαηηθώλ σο αθνινύζσο :

3.7

-

Κε ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο
ζην Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α., ζηάδην 1, ε πξώηε πιεξσκή.

-

Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν ε δεύηεξε πιεξσκή.

-

Κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 30% ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ ε ηξίηε
πιεξσκή.

-

Κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 70% ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ ε ηέηαξηε
πιεξσκή.

-

Κε ηελ έγθξηζε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο ε πέκπηε πιεξσκή.

-

Κε ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή-Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ε ηειεπηαία πιεξσκή.

Ρα ηηκνιόγηα ηνπ έξγνπ εθδίδνληαη από ηνλ Αλάδνρν πξνο ηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο
πξνβαίλεη ζηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο, κεηά από ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ
έξγνπ από ην Φνξέα ινπνίεζεο θαη ηελ απνζηνιή ζρεηηθνύ εγγξάθνπ από απηόλ πξνο
ηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ.

ΑΟΘΟΝ 4
ΓΗΑΟΘΔΗΑ
4.1 Ζ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη
ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία από
ην Φνξέα ινπνίεζεο ζηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ.
4.2 H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η θαη νπνηεζδήπνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 κήλεο γίλνλη αη κεηά από ζύκθσλε
γλώκε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο.
ΑΟΘΟΝ 5
ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
5.1 Γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζπζηήλεηαη όξγαλν κε
ηελ επσλπκία «Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο», κε έδξα η ν Ιεσλίδην Αξθαδίαο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο απνηειείηαη από :

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚ9-ΣΛΝ
1. έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη Ξξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
2. έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
5.2

Νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηα κέιε ηεο Θνηλήο επηηξνπήο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο.

5.3

Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε
παξαθνινύζεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνύζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ε ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ
ππνρξεώζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκόδηα όξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ
θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο, ε
αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απόθαζεο έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ
εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ πξνθύπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ όξσλ ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο.

5.4

Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ζπγθαιείηαη από ηνλ Ξξόεδξό ηεο. Πηελ
πξόζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελώ εηδνπνηνύληαη ηα κέιε
ηεο εγθαίξσο, εγγξάθσο. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη
εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα από ηα
κέιε ηεο. Σξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο πνπ
ζα εθιεγεί ζηελ πξώηε ηεο ζπλεδξίαζε.

5.5

Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο είλαη δπλαηό λα πιαηζηώλεηαη θαη από εηδηθό
πξνζσπηθό πνπ έρεη γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, όηαλ θαη εθόζνλ δεηεζεί
από θάπνην από ηα κέιε ηεο. Ρν εηδηθό απηό πξνζσπηθό δύλαηαη λα απνηειεί ηελ
«Ρερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά από αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο,
γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Νη ζρεηηθέο
γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απόςεηο ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα
ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο.

5.6 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη έθηαθηα όηαλ
ην δεηήζεη εγγξάθσο έλα από ηα κέιε ηεο. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινύζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά
ζηειέρε ηνπ θνξέα από ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθόκελα ζηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.
Ρα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο θνηλνπνηνύληαη ζε όια ηα κέιε
αθνύ ππνγξαθνύλ.
5.7 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ είλαη παξόληα όια ηα κέιε
ηεο. Νη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία
ησλ παξόλησλ κειώλ θαη δεζκεύνπλ όινπο ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο.
5.8

Νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνύλ κε απνθάζεηο ηεο.

ΑΟΘΟΝ 6
ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ – ΠΛΔΞΔΗΔΠ
6.1

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, νη νπνίνη
ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη ηεο θαιήο
πίζηεο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε Πύκβαζε θαη λα αμηώζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή
δεκία ηνπ.

6.2

Πε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο ινπνίεζεο θαζπζηεξήζεη αλαηηηνιόγεηα ηελ
παξάδνζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ή παξαβεί ππαηηίσο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη
ζηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ πνηληθή ξήηξα κέρξη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ
ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο, πνπ ζπκθσλήζεθε λα ηνπ
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θαηαβιεζνύλ σο απνδεκίσζε από ηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηεο
παξνύζαο Πύκβαζεο.
6.3

Ν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη άκεζα θαη αλειιηπώο ηα πνζά πνπ
πξνβιέπνληαη, θαηά ζηάδην, ζην άξζξν 3 ηεο παξνύζεο Πύκβαζεο. Πε πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ αλαινγνύλησλ πνζώλ πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ, κεηά
ηελ έγθξηζε πιεξσκήο από ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο, ν Φνξέαο
ινπνίεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηηο εξγαζίεο κέρξη ηελ εθπιήξσζε ηεο
σο άλσ ππνρξέσζεο ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ή λα αθνινπζήζεη ηα πξνβιεπόκελα
ζηελ παξ. 6.1 ηεο παξνύζαο. Πηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο ρνξεγείηαη, απηνδίθαηα,
ηζόρξνλε παξάηαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πύκβαζεο. Ρπρόλ
πξόζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ παξάηαζε απηή, πνπ
δελ είλαη επηιέμηκε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, βαξύλεη ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ.

6.4 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηεο Πύκβαζεο απνθαίλεηαη, θ αηόπηλ ζρεηηθήο
αίηεζεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Ξάξλσλα Α.Δ., γηα ηελ αλαγλώξηζε απνδεκίσζεο γηα
ηπρόλ ζεηηθέο δεκίεο κε νθεηιόκελεο ζε δηθή ηεο ππαηηηόηεηα.
ΑΟΘΟΝ 7
ΔΘΛΖ ΦΝΟΔΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
Πύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 3 εδ. α΄ ηνπ λ. 3614/2007 ν Φνξέαο
ινπνίεζεο επζύλεηαη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο,
έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη έλαληη
ησλ ηξίησλ επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ κε ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 8
ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ
έλαληη ησλ ηξίησλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο
κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηόηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΟΘΟΝ 9
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Θάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη
εξκελεία ησλ όξσλ ηεο Ξαξνύζαο Πύκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιύε ηαη από ηελ Θνηλή
Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, δύλαηαη λα επηιύεη αη από ηα
αξκόδηα Γηθαζηήξηα ηνπ Λαππιίνπ.
ΑΟΘΟΝ 10
ΚΔΡΑΦΝΟΑ – ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Ξξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο, είλαη
δπλαηή ε απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο
απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Ρν πξνζσπηθό απηό νξίδεηαη κε
απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο.
ΑΟΘΟΝ 11
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
11.1 πνθαηάζηαζε. Απαγνξεύεηαη ξεηώο ζην Φνξέα ινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ
από ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ εθρσξήζεη ππνθαηάζηαζε, ηόηε ν
Φνξέαο ινπνίεζεο επζύλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ
Έξγνπ, ελώ ζπγρξόλσο ιύεηαη ε παξνύζα από ππαηηηόηεηα ηνπ Φνξέα
ινπνίεζεο.
11.2 Ξλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, ηεύρε, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα
ζπληαρζνύλ από ην Φνξέα ινπνίεζεο (θαη ηνπο πξνζη εζέληεο θαη
αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξν ύζαο ζύκβαζεο θαη ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο ινπνίεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην
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δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεύζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ
λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πύκβαζεο θαη ζα
παξαδνζνύλ ζηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξόλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή
αιιηώο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ιήμε ή ιύζε ηεο Πύκβαζεο. Ρα ζρεηηθά
πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηώκαηα ξεηώο εθρσξνύληαη ζη νλ Θύξην ηνπ Έξγνπ
ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο.
11.3 Δκπηζηεπηηθόηεηα. Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε
ιήμε ή ιύζε απηήο, ν Φνξέαο ινπνίεζεο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη
ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ζπκπ εξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ηύπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ
ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.
ΑΟΘΟΝ 12
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
12.1 Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο
γίλεηαη κόλνλ εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ.
12.2 Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε
ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ Ξξνγξακκαηηθή
Πύκβαζε, θαζώο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε Πύκβαζε
απηή από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ από δηθαίσκα ή απαιιαγή από
ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ
αλαγλσξίδνληαη από απηή ηελ Ξξνγξακκαηηθή Πύκβαζε.
Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε
ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνύζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηξία πξσηόηππα, έιαβε δε θάζε
ζπκβαιιόκελνο από έλα θαη ην ηξίην ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α. 2007-2013.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
Γηα ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ
Ζξαθιήο Ρξηρείιεο
Γήκαξρνο Κνλεκβαζηάο

Γηα ην Φνξέα ινπνίεζεο
Καξίλεο Κπεξέηζνο
Γ/λσλ Πύκβνινο ΞΑΟΛΥΛΑ ΑΔ.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
1. Ρίηινο Ξξάμεο
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.) ΓΖΚΝ
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
2. Φνξέαο πξόηαζεο (Θύξηνο ηνπ Έξγνπ)
ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
3. Γηθαηνύρνο (Φνξέαο ινπνίεζεο)
ΑΛ ΑΞ Ρ ΜΗ ΑΘ Ζ ΞΑΟ Λ Υ ΛΑ – Α ΛΑ Ξ Ρ ΜΗΑ ΘΖ Α Λ Υ Λ ΚΖ Δ ΡΑΗ ΟΗΑ Ν . Ρ.Α .
4. Φνξέαο ιεηηνπξγίαο
ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
5. Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Ξξάμεο

α. ΓΔΛΗΘΑ
Ρν έξγν ζην ζύλνιό ηνπ απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ππνέξγα:
πνέξγν 1: Κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο
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πνέξγν 2: Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ ζε έμη ζέζεηο

β. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ
Κέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο, ν δήκνο ζα εθκεηαιιεπζεί όιεο ηηο παξαπάλσ
ζπλζήθεο, ώζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ σο πξνο ην Ξεξηθεξεηαθό
Πρέδην Γηαρείξηζεο Πηεξεώλ Απνβιήησλ (ΞΔΠΓΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ .Θα
πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε ησλ αλελεξγώλ Σ.Α.Γ.Α ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πνπ ζα πεξηγξαθνύλ ζηηο πξνβιεπόκελεο γηα ην έξγν κειέηεο.. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη
πσο πξνβιέπεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γεσηερληθνί έιεγρνη
ησλ ζσκάησλ ησλ απνξξηκκάησλ, ζπκπύθλσζε θαη επηθάιπςή ηνπο, ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ζηξαγγηζκάησλ, απαγσγή βηναεξίνπ, ελίζρπζε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο
θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαζθεπή γεσηξήζεσλ παξαθνινύζεζεο, έξγα
δηεπζέηεζεο νκβξίσλ.
Πηε ζπλέρεηα κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο όκνξνπο δήκν πο πνπ ζα ηδξύζνπλ κνλάδα
θνκπνζηνπνίεζεο ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ νξγαληθώλ θιαζκάησλ ησλ
νηθηαθώλ θαη γεσξγηθώλ απνβιήησλ. Ρα νξγαληθά απόβιεηα ζα ζπιιέγνληαη θαη κε ηε
ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθώλ θνκπνζηνπνίεζεο ζα παξάγεηαη θνκπόζη ην νπνίν πιένλ
παξνπζηάδεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο εθκεηάιιεπζεο.
Νη δξαζηεξηόηεηεο ζπλνςίδνληαη ζε δύν ππνέξγα:
πνέξγν 1: Κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο
Ππκπεξηιακβάλνπλ:
(α) ηελ εθπόλεζε Ρερληθώλ Κειεηώλ Ξεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο γηα ηηο έμη ζέζεηο ΣΑΓΑ.

(ΡΚΞΑ)

(β) ηελ κέξηκλα γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο.
(γ) ηελ εθπόλεζε Νξηζηηθήο Κειέηεο Απνθαηάζηαζεο ΣΑΓΑ γηα όζεο ζέζεηο ΣΑΓΑ απαηηείηαη θαη
ηε ζύληαμε Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο κε βάζε νξηζηηθή κειέηε.
(δ) ηελ εθπόλεζε Ξξνκειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο
ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ κε ζύζηεκα κειέηε/θαηαζθεπή.
(ζη) ηε ζύληαμε πξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινύζεζεο γηα ην ζύλνιν ησλ έξγσλ.
Ξαξαδνηέα ηεο θάζεο απηήο είλαη:

Ρερληθέο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΡΚΞΑ) γηα ηηο πέληε ζέζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο.
Νξηζηηθέο Κειέηεο Απνθαηάζηαζεο ΣΑΓΑ γηα ηηο πέληε ζέζεηο θαη ζύληαμε Ρεπρώλ
Γεκνπξάηεζεο θαηά πξνηίκεζε γηα κία εξγνιαβηθή ζύκβαζε.
Ξξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ έξγσλ.
πνέξγν 2: Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ ζε έμη ζέζεηο
Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ παξαθάησ έμη ΣΑΓΑ, νη νπνίεο αλαιύνληαη θαηά
πεξίπησζε ζην ζπλεκκέλν Ρερληθό Φάθειν Έξγνπ.
Θέζε
Θέζε
Θέζε
Θέζε
Θέζε
Θέζε

Αλάζθεια/Ξιύηξα/Ξαπαδηαλαίηθα
πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ Κνιάσλ
Άγηνο Γεώξγηνο πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ Λεάπνιεο
πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ Κνλεκβαζηάο
πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ Εάξαθα.
Βάξδηα-Βηγθια επί ηεο Διαθνλήζνπ

Ξαξαδνηέν ηεο δξαζηεξηόηεηεο απηήο είλαη νη έμη πιήξσο απνθαηεζηεκέλεο ζέζεηο
ΣΑΓΑ κε εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο.
Πύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007, θαηά ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνύρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξηλ
από ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο
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πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ.
Γεδνκέλνπ όηη γηα ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ δελ επηβεβαηώλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ
επάξθεηα σο δηθαηνύρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2007 -2013, ν δε Φνξέαο
ινπνίεζεο δηαζέηεη επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεη άο ηνπ γηα έξγα
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ην ΔΠΞΑ, πνπ πεξηιακβάλεη επηβεβαίσζε ηύπνπ /
θαηεγνξίαο Α’, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε
πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Λ. 3614/2007, ζηε
ζύλαςε ηεο παξνύζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην
γεληθό πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
6. Ξξνϋπνινγηζκόο Ξξάμεο
Ππλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο 1.586.700,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γ.Δ. & Ν.Δ., ησλ
απξνβιέπησλ, ησλ απνινγηζηηθώλ, ηεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Ξ.Α. Ρν παξαπάλσ πνζό
επηκεξίδεηαη, σο εμήο:
πνέξγν

Ξ/ ρσξίο ΦΞΑ

πνέξγν 1: Κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο
πνέξγν 2: Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ ζε έμη ζέζεηο

100.000,00

ΠΛΝΙΝ

1.290.000,00

ΦΞΑ 23%

296.700,00

Γεληθό Πύλνιν

1.586.700,00

1.190.000,00

7. Ξξνζεζκία πινπνίεζεο Ξξάμεο
Ν θνξέαο πινπνίεζεο ζα πξνγξακκαηίζεη ρξνληθά όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκόδηαο Δηδηθήο πεξεζίαο, ώζηε:
Όιεο νη εγθξίζεηο θαη νη αδεηνδνηήζεηο πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί κέρξη 30/06/2012
Όιεο νη κειέηεο λα έρνπλ εθπνλεζεί, παξαιεθζεί θαη νινθιεξσζεί κέρξη 30/06/2012
Ρν έξγν λα έρεη νινθιεξσζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο θαη ηα όζα νξίδεη ε
ζρεηηθή πξόζθιεζε ηνπ Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α. κέρξη 31/12/2013
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΥΟΗΚΑΛΠΖΠ
(ΚΔΙΔΡΔΠ, ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ, ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΠΔΗΠ Θ.Ι.Ξ.)
πεύζπλνο θνξέαο
Δλέξγεηα

Θύξηνο
Έξγνπ

ηνπ

Φνξέαο
ινπνίεζεο

Νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ

Σ

Νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ

Σ

Έγθξηζε ησλ Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ

Σ

Έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηνδνηήζεσλ (απνθαηάζηαζεο θ.ι.π.)

Σ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΞΟΝΔΘΡΗΚΖΠΖ ΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
ΑΛ ΑΞ Ρ ΜΗ ΑΘ Ζ ΞΑΟ Λ Υ ΛΑ – Α ΛΑ Ξ Ρ ΜΗΑ ΘΖ Α Λ Υ Λ ΚΖ Δ ΡΑΗ ΟΗΑ Ν . Ρ.Α .
ΡΔ Σ ΛΗ ΘΖ Ξ ΖΟΔ Π ΗΑ – Ρ Κ ΖΚΑ ΚΔ Ι Δ ΡΥ Λ
ΞΟΝΔΘΡΗΚΖΠΖ ΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ:

«Α
ΑΛΑ Ξ Ρ ΜΗ ΑΘ Ζ Ξ ΑΟ Λ Υ Λ Α –
ΑΛΑΞ ΡΜΗ ΑΘ Ζ Α ΛΥ ΛΚ Ζ ΔΡΑΗΟ ΗΑ Ν. Ρ.Α .»
ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΙΖΤΖ ΡΖΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ:
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.) ΓΖΚΝ
ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ»
Α. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Πύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007, θαηά ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνύρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξηλ
από ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο εθηέιεζεο Ξξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν
ζηόρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ.
Γεδνκέλνπ όηη γηα ην Γήκν Κνλεκβαζηάο (Θύξηνο ηνπ Έξγνπ) δελ επηβεβαηώλεηαη ε
δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα σο δηθαηνύρνπ γηα ηελ πινπνίεζε η εο ζπγθεθξηκέλεο
Ξξάμεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο ξπζκίζεηο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηόδνπ
2007-2013, ζα πξέπεη λα αλαηεζνύλ ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο (Α
Α λ απη πμ ηα θ ή Ξά ξλ σ λ α –
Α λ α π η π μ η α θ ή Α λ ώ λ π κ ε Δ η α η ξ ί α Ν . Ρ . Α . ), ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε επηβεβαίσζε
ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Ξξάμε (επηβεβαίσζε ηύπνπ /
θαηεγνξίαο Α’), νη παξαθάησ αξκνδηόηεηεο / ελέξγεηεο, γηα θάζε δηαθξηηό ζηάδην
πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο :
Πηάδην 1 : Ξξνεηνηκαζία Έληαμεο ηεο Ξξάμεο
1. Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκόο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο.
2. Δηνηκαζία Φαθέινπ έξγνπ
3. Πύληαμε θαη αλακόξθσζε ηνπ Ρερληθνύ Γειηίνπ ηεο Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο γηα ηελ
έληαμή ηεο ζην Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α. 2007 – 2013
Πηάδην 2 : Ξξνεηνηκαζία πνγξαθήο Πύκβαζεο κε ηνπο Αλάδνρνπο
4. Πύληαμε δηαθεξύμεσλ.
5. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ αλαζέζεσλ θαη επηινγήο Αλαδόρσλ ζύκθσλα κε ηε
λνκνζεζία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.
6. πνγξαθή από θνηλνύ κε ηνλ Θύξην ηνπ έξγνπ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηνπο
Αλάδνρνπο.
Πηάδην 3 : ινπνίεζε ηεο Ξξάμεο
7. Πύληαμε θαη ππνβνιή ηξνπνπνηεκέλνπ Ρερληθνύ Γειηίνπ Έξγνπ.
8. Ξαξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο (επίβιεςε, πηζηνπνίεζε θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ, ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ, ζύληαμε δειηίσλ δήισζεο
δαπαλώλ θαη δειηίσλ
παξαθνινύζεζεο, επαιεζεύζεηο, έιεγρνη, δεκνζηόηεηα,
ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, θιπ).
9. Ξαξαθνινύζεζε ρξεκαηνξξνώλ ηεο Ξξάμεο.
Πηάδην 4 : Ξξνζσξηλή θαη Νξηζηηθή Ξαξαιαβή - Ξαξάδνζε ηεο Ξξάμεο
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10. Ξξνζσξηλή θαη Νξηζηηθή παξαιαβή ηεο Ξξάμεο ζην ζύλνιό ηεο.
11. Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ, κε πιήξε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζή ηεο (θαηάξηηζε αλαιπηηθήο έθζεζεο
νινθιήξσζεο ηεο Ξξάμεο).
Β. ΞΟΝΔΘΡΗΚΖΠΖ ΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
Ξξνο ην ζθνπό απηό πξνϋπνινγίδεηαη ην θόζηνο ησλ πξόζζεησλ δαπαλώλ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα
πξνθιεζνύλ ζην Φνξέα ινπνίεζεο θαη ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Ξξάμεο, κε ηε ρξήζε ησλ θέληξσλ θόζηνπο δαπαλώλ, νη νπνίεο επηκεξίδνληαη
ζηα δηάθνξα Πηάδηα ηεο Ξξάμεο, αλάινγα κε ηνλ πξνεθηηκώκελν θαηά πεξίπησζε ρξόλν
απαζρόιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερώλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο.
Γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξόινπ ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο θαη ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ
αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ ελεξγεηώλ γηα θάζε Πηάδην πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο, ε Α λ α π η π μ η α θ ή
Ξ ά ξ λ σ λ α – Α λ α π η π μ η α θ ή Α λ ώ λ π κ ε Δ η α η ξ ί α Ν . Ρ . Α . , ζα ζπγθξνηήζεη Νκάδα Έξγνπ
απνηεινύκελε από 8 επηζηεκνληθά ζηειέρε ηεο, ην επίπεδν εκπεηξίαο ησλ νπνίσλ θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :
Α.Α.

ΗΓΗΝΡΖΡΑ / ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ

ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΓΔΛΗΘΝΠ Γ/ΛΡΖΠ
ΣΖΚΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
ΔΚΞΔΗΟΝΓΛΥΚΝΛΑΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΝΙΝΓΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ
/
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ

άλσ ησλ 20 εηώλ
κεηαμύ 10 έσο 20 εηώλ
κεηαμύ 10 έσο 20 εηώλ
θάησ ησλ 10 εηώλ
θάησ ησλ 10 εηώλ
κεηαμύ 10 έσο 20 εηώλ
κεηαμύ 10 έσο 20 εηώλ

8.

θάησ ησλ 10 εηώλ

Πηνλ επόκελν πίλαθα πξαγκαηνπνηείηαη ν αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ησλ πξόζζεησλ δαπαλώλ
δηνίθεζεο γηα θάζε κία από ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο θαη γηα όια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο
Ξξάμεο, ζηε βάζε ηνπ πξνεθηηκώκελνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερώλ
ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Προϋπολογιζμός ηοσ κόζηοσς ηων πρόζθεηων δαπανών για ηην σλοποίηζη Έργοσ, με ηην σπογραθή προγραμμαηικής ζύμβαζης,
βάζει ηοσ άρθροσ 22 ηοσ Ν. 3614/07

Α/Α

Κένηπο δαπάνηρ

Ανθπωπομήνερ απαζσόληζηρ ανά ζηάδιο ηος έπγος

Μηνιαίο άμεζο
κόζηορ
κένηπος
δαπάνηρ

ςνηελεζηήρ
έμμεζων
δαπανών
(Γενικά έξοδα
λειηοςπγίαρ, %
ηος μηνιαίος
άμεζος
κόζηοςρ)

Έμμεζερ
δαπάνερ
(Γενικά έξοδα
λειηοςπγίαρ
ανά κένηπο
κόζηοςρ

ςνολικό
μηνιαίο
κόζηορ
κένηπος
δαπάνηρ

Κόζηορ ανά κένηπο δαπάνηρ και ανά ζηάδιο

Δκπόνηζη
μελεηών /
ζύνηαξη
ηεςσων /
Τποβολή
Ππόηαζηρ

Γημοππάηηζη
και ανάθεζη

Γιοίκηζη
ζύμβαζηρ
αναδόσος

Παπαλαβή /
Παπάδοζη
Έπγος

Δκπόνηζη
μελεηών /
ζύνηαξη
ηεςσων /
Τποβολή
Ππόηαζηρ

Γημοππάηηζη
και ανάθεζη

Γιοίκηζη
ζύμβαζηρ
αναδόσος

Παπαλαβή /
Παπάδοζη
Έπγος

ςνολικό
κόζηορ
ππόζθεηων
δαπανών ανά
κένηπο
δαπάνηρ

1

ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ
ΓΑΟΛΟΓΟ-ΠΔΡΙΒ/ΓΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10
ΚΑΙ 20 ΔΣΩΝ

3.300,00

2

66

3.366,00

0,2

0,2

0,5

0,4

673,2

673,20

1.683,00

1.346,40

4.375,80

2

ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10
ΚΑΙ 20 ΔΣΩΝ

3.500,00

2

70

3.570,00

0,3

0,7

0,7

0,7

1071

2.499,00

2.499,00

2.499,00

8.568,00

3

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10
ΚΑΙ 20 ΔΣΩΝ

3.500,00

2

70

3.570,00

0,4

0,5

0,6

0,3

1428

1.785,00

2.142,00

1.071,00

6.426,00

4

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10
ΔΣΩΝ

3.000,00

2

60

3.060,00

0,3

0,6

0,7

0,6

918

1.836,00

2.142,00

1.836,00

6.732,00

5

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΚΑΣΩ ΣΩΝ 10 ΔΣΩΝ

3.000,00

2

60

3.060,00

0,4

0,7

0,8

0,7

1224

2.142,00

2.448,00

2.142,00

7.956,00

6

ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΞΤ 10
ΚΑΙ 20 ΔΣΩΝ

3.000,00

2

60

3.060,00

0,3

0,7

0,7

0,6

918

2.142,00

2.142,00

1.836,00

7.038,00

3.500,00

2

70

3.570,00

0,1

0,2

0,3

0,2

357

714,00

1.071,00

714,00

2.856,00

2.000,00

2

40

2.040,00

0,2

0,4

0,5

0,2

408

816,00

1.020,00

408,00

2.652,00

7

8

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 20
ΔΣΩΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ &
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΣΩ ΣΩΝ
10 ΔΣΩΝ

Σσνολικό κόζηος πρόζθεηων
δαπανών

24.800,00

496,00

25.296,00

2,20

4,00

4,80

3,70

6.997,20

12.607,20

15.147,00

11.852,40

46.603,80
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Πην αλσηέξσ γεληθό ζύλνιν πξνζηίζεηαη ν αλαινγώλ Φ.Ξ.Α.

Ιεσλίδην
10/10/2011
Νη ζπληάμαληεο
Θσλζηαληίλνο Θαδάθνο
Νηθνλνκνιόγνο

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ
10/10/2011
Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο
ηεο Δηαηξείαο

Σαξάιακπνο Ιπζίθαηνο
Γηπι. Ξνιηηηθόο Κεραληθόο
Καξίλεο Κπεξέηζνο
Γαζνιόγνο –
Ξεξηβαιινληνιόγνο

4. Δμνπζηνδνηνύλ ην Γήκαξρν Κνλεκβαζηάο θν Ζξαθιή Ρξηρείιε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή
ηεο πξόηαζεο.
5. Νξίδνπλ εθπξόζσπν θαη αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, ηελ Αληηδήκαξρν θα Ξαλαγηώηα Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ κε
αλαπιεξσηή ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ησάλλε Πνπξιά.
Β. Δγθξίλεη ηε ζύλαςε Πύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο Ππλεξγαζίαο κε ην Γήκν Διαθνλήζνπ, γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ Διαθνλήζνπ», κε ηνπο εμήο όξνπο:
ΥΔΓΙΟ
ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ
(ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 3852/2010)
Πηε Κνλεκβαζηά, ζήκεξα ηελ ……………….. κεηαμύ ησλ παξαθάησ ζπκβαιιόκελσλ :
1. Σνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, πνπ εδξεύεη ζηε Γ.Θ. Κνιάσλ θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λόκν
από ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. ……./2011 Απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ
2. Σνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ, πνπ εδξεύεη ζηε Ρ.Θ. Διαθόλεζν θαη εθπξνζσπείηαη θαηά λόκν
από ηνλ Γήκαξρν Ξαλαγηώηε Ταξνκάηε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. …../2011 Απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Ιακβάλνληαο ππόςε:
1.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Λ.3852/2010
2.
Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94 & 95 ηνπ Λ.3852/2010
3.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3316/2006
ζπκθσλνύλ ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Νη Γήκνη Κνλεκβαζηάο θαη Διαθνλήζνπ πξνγξακκαηίδνπλ ηελ δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Διαθνλήζνπ» δεδνκέλνπ όηη ν
Γήκνο Κνλεκβάζηαο ζα ππνβάιεη πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο κε ηίηιν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΥΩΡΩΝ
ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ
ΓΙΑΘΔΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
(Υ.Α.Γ.Α.)
ΓΗΜΟΤ
ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ»
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΣΑΓΑ Διαθνλήζνπ.
Πύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007, θαηά ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνύρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξηλ
από ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο
πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
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ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ. Γηα ην ιόγν απηό ν Γήκνο Κνλεκβαζηάο ζα ζπλάςεη
πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ηελ Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία
ΝΡΑ, πνπ είλαη δηαρεηξηζηηθά επαξθήο θνξέαο.
Κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ από ην Γήκν Διαθνλήζνπ ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο
θαη πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο «Θύξηνο ηνπ Έξγνπ», ηεο εθπόλεζεο ησλ απαξαίηεησλ
κειεηώλ θαη αδεηνδνηήζεσλ θαη ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο απνηειεί ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηόηεηαο από ην
Γήκν Διαθνλήζνπ ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο θαη
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΥΟΥΛ ΑΛΔΜΔΙΔΓΘΡΖΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (Σ.Α.Γ.Α.) ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ» όζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ΥΑΓΑ Διαθνλήζνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαπάλσ πξόηαζε θαη βξίζθεηαη εληόο
ηεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ.
Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο ν Γήκνο Διαθνλήζνπ αλαζέηεη ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο λα ιεηηνπξγήζεη σο
Θύξηνο ηνπ έξγνπ θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
Α. Λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη θάθειν ππνςεθηόηεηαο γηα έληαμε ηνπ έξγνπ γηα
ρξεκαηνδόηεζε ζην Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» σο «Θύξηνο ηνπ Έξγνπ».
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ
2.1. Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ
Λα ελεξγεί σο Θύξηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ
αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Λα δηεπθνιύλεη κε θάζε λόκηκν ηξόπν ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δηαζέηνληαο θάζε ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη γηα ην ζθνπό απηό.
Λα ζπλεξγάδεηαη ηαθηηθά θαη εθηάθησο - όηαλ απαηηείηαη- κε ην Γήκν Κνλεκβαζηάο γηα θάζε
δήηεκα πνπ αλαθύπηεη θαη αθνξά ζηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
πνπ αλαιακβάλνληαη κε ηελ παξνύζα.
Λα ιακβάλεη γλώζε θαη λα ηνπ παξέρεηαη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ πνξεία ησλ
ελεξγεηώλ πνπ απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο.
Λα ζπκκεηέρεη κε έλαλ (1) εθπξόζσπν ζηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο.
Λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
παξνύζαο.
Λα ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηώλ, πνπ απνηεινύλ ην αληηθείκελν
ηεο παξνύζαο.
2.2 Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο αλαιακβάλεη:
Λα ελεξγεί καδί κε ην Γηθαηνύρν Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΝΡΑ γηα ηελ
εθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα
πξνζόληα, θαζώο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο αλαζέζεηο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ
κειεηώλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε απηώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηόηεηα
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Λα ππνβάιεη θάθειν ππνςεθηόηεηαο γηα έληαμε ηνπ έξγνπ γηα ρξεκαηνδόηεζε σο «Θύξηνο
ηνπ Έξγνπ», ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε ηνπ ΔΞ.ΞΔΟ.Α.Α. θαη ζην άξ. 22
ηνπ Λ. 3614/2007..
Λα θνηλνπνηεί ζην Γήκν Διαθνλήζνπ ηηο αλαθνξέο πξνόδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνύ θαη
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζην θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο.
Λα ππνγξάςεη σο Θύξηνο ηνπ Έξγνπ ην ζύκθσλν απνδνρήο όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο
πξάμεο.
Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ
ζπκβάζεσλ.
Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ.

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚ9-ΣΛΝ
Λα παξαιακβάλεη από ηνλ Αλάδνρν ηα παξαζηαηηθά θαη ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΘΒΠ
θνξνινγηθά ζηνηρεία, πνπ απηόο εθδίδεη ζην όλνκα ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ, λα ηεξεί
θσηνηππίεο απηώλ ζην αξρείν ηνπ, λα ηα εγγξάθεη ζην ινγηζηηθό ηνπ ζύζηεκα ζε
ινγαξηαζκνύο ηάμεσο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζηέιιεη ηα πξσηόηππα κε επζύλε ηνπ ζηνλ
Θύξην ηνπ έξγνπ, ώζηε απηόο έγθαηξα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία
ηνπ.
Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γήκν Διαθνλήζνπ.
Λα κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ έλαληη ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο.
Λα ζπλεξγάδεηαη ηαθηηθά θαη εθηάθησο - όηαλ απαηηείηαη- κε ην Γήκν Διαθνλήζνπ γηα θάζε
δήηεκα πνπ αλαθύπηεη θαη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνληαη κε ηελ
παξνύζα.
Λα ζπκκεηέρεη κε έλα (1) εθπξόζσπν ζηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο.
Λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
παξνύζαο.
Λα παξαδώζεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ζην Γήκν Διαθνλήζνπ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΑΓΑ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο απηήο πξνζδηνξίδεηαη ζπλνιηθά
ζην πνζό ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξώ (40.000,00 €) ζπλ Φ.Ξ.Α. 23%, πνπ πξνέξρνληαη σο
αθνινύζσο:
Ρελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο αλαιακβάλεη ν Γήκνο
Κνλεκβαζηάο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ζ ηζρύο ηεο ζύκβαζεο απηήο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη δηαξθεί
κέρξη ηελ 31-12-2013.
Ρν παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα είλαη δπλαηόλ γηα ιόγνπο αληηθεηκεληθνύο λα ηξνπνπνηείηαη ελ
κέξεη ή ζπλνιηθά κε λεόηεξε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξώλ θαη κεηά από αηηηνινγεκέλε
απόθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ θαη
πξνϋπνζέζεσλ ηεο ζύκβαζεο απηήο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε νξίδνπλ επηηξνπή, ε νπνία
απνηειείηαη από:
1. Ρνλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε, Γήκαξρν.
2. Ρνλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ, θ. Ξαλαγηώηε Ταξνκάηε, Γήκαξρν
3. Ρνλ εθπξόζσπν ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Ξάξλσλα θ. Καξίλε Κπεξέηζν, Γ/ληα Πύκβνπιν
ηεο παξαπάλσ Δηαηξείαο.
Ζ επηηξνπή ζπγθαιείηαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ. Ππλεδξηάδεη όηαλ είλαη παξόληα
θαη ηα (3) κέιε θαη απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
Οεηά ζπκθσλείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ
εθπιεξεί (ή εθπιεξεί πιεκκειώο) ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 7
ΓΙΑΙΣΗΙΑ
Θάζε δηαθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ δελ δύλαηαη λα δηεπζεηεζεί από ηελ Δπηηξνπή
Ξαξαθνινύζεζεο, ζα ιύεηαη από ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
12.1 Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο γίλεηαη κόλνλ
εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ.
12.2
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε
ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηε Πύκβαζε, θαζώο θαη ε
θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε Πύκβαζε απηή από νπνηνδήπνηε
ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξώλ από δηθαίσκα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα
ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από απηή ηε Πύκβαζε.
Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ νη ζπκβαιιόκελνη θαη πξνο
απόδεημε ηνπο ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε από απηνύο,
ππνγξάθεθε ζε δύν (2) πξσηόηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο από έλα (1).
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
Γηα ην Γήκν Κνλεκβαζηάο
Ζξαθιήο Ρξηρείιεο
Γήκαξρνο

Γηα ην Γήκν Διαθνλήζνπ
Ξαλαγηώηεο Ταξνκάηεο
Γήκαξρνο

Γ. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ζύλαςε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν
Λόηηαο Θπλνπξίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ.
Ρν κλεκόλην ζπλεξγαζίαο αλαιύεηαη σο εμήο:
Πην Ιεσλίδην Αξθαδίαο ζήκεξα 27/10/2011, εκέξα Ξέκπηε, νη παξαθάησ:
- ν Γήκνο Κνλεκβάζηαο, πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε θαη
- ν Γήκνο Λόηηαο Θπλνπξίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν θ. Ησάλλε
Καξλέξε,
έρνληαο ππόςε
- ηελ θνηλή βνύιεζε θαη ζηαζεξή απόθαζε ζπλεξγαζίαο ησλ Γήκσλ καο ζε ζέκαηα
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο Αλαηνιηθήο Ξεινπνλλήζνπ,
- ηε βνύιεζή καο λα ζπλεξγαζηνύκε ζε ζέκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ
θαη πγξώλ απνβιήησλ,
- ην εγθεθξηκέλν ΞΔΠΓΑ θαη ηελ απόθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ηνπ
Ξεξηθεξεηάξρε γηα ζπλνιηθή ιύζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ,
- ηελ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ Βηνινγηθώλ Θαζαξηζκώλ ζηνπο Γήκνπο καο κε
νξίδνληα δηεηίαο,
- ηελ κε αξ. πξση. 169058 /Ξ111 Ξξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ.
«ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 4 «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΡΔΟΔΥΛ
ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ»,
απνθαζίδνπκε
1. Ρε ζπλεξγαζία καο ζηα δεηήκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο πνπ εμππεξεηνύλ ηνλ ζηξαηεγηθό
ζηόρν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηελ
Αλαηνιηθή Ξεινπόλλεζν.
2. Ρε ζπλεξγαζία ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ησλ δύν Γήκσλ.
3. Ρε ζπλεξγαζία καο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ησλ Γήκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
3.1: Πην Γήκν Κνλεκβαζηάο έρεη ρσξνζεηεζεί Πηαζκόο Κεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ
(ΠΚΑ) ζύκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ΞΔΠΓΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, κέζσ ηνπ
νπνίνπ ζα γίλεηαη δηαθίλεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ.
3.2: Πην Γήκν Λόηηαο Θπλνπξίαο ζα ιεηηνπξγήζεη κηθξή κνλάδα Θνκπνζηνπνίεζεο
νξγαληθώλ απνβιήησλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ νξγαληθώλ
ππνιεηκκάησλ ησλ δύν Γήκσλ.
3.3: Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο γξώλ Απνβιήησλ ε «ηιύο» ησλ
βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνο θνκπνζηνπνίεζε.
3.4: Νη δύν Γήκνη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζα ππνβάινπλ
πξνηάζεηο ζηελ αξ. πξση. 169058 /Ξ111 Ξξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο
ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην
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πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 4 «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ &
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΡΔΟΔΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ
ΑΛΑΞΡΜΖ».
Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο ζπκθωλνύκε ηα παξαθάηω:
1. Οκάδα Δπαθήο
Κε ζθνπό ηελ άκεζε επαθή, ηελ αληηκεηώπηζε ηξερόλησλ δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ
ζπληνληζκό, νξίδνληαη:
α. από ην Γήκν Κνλεκβαζηάο ν Γήκαξρνο θ. Ζξαθιήο Ρξηρείιεο.
β. από ην Γήκν Λόηηαο Θπλνπξίαο ν Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Καξλέξεο.
2. πληνληζηηθή Δπηηξνπή
Κε ζθνπό ηε ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε θξίζηκα δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο καο νξίδνληαη:
α. Από ην Γήκν Κνλεκβάζηαο:
1. Ζξαθιήο Ρξηρείιεο
2. Ξαλαγηώηα Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ
3. Ησάλλεο Πνπξιάο
β. Από ην Γήκν Λόηηαο Θπλνπξίαο:
1.
2.
3.
Ζ Αλαπηπμηαθή Ξάξλσλα αλαιακβάλεη ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο σο
Γηαρεηξηζηηθά επαξθήο θνξέαο κε ηελ ζύλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο κε ηνπο παξαπάλσ
ΝΡΑ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ππεύζπλνπο ηνπο:
1. Καξίλε Κπεξέηζν, Γ/λσλ Πύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο
2. Σαξάιακπν Ιπζίθαην, Ξνιηηηθό Κεραληθό
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 316/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ν Ξξόεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνύινο Ππύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο
Ιύξαο Σαξάιακπνο
Καξνύζεο Σαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο
Κνιάνη 27-10-2011
Ρζάθνο Ξέηξνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Σαξακήο Αληώληνο
Σξηζηάθνο Πηαύξνο
Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο
Ξαπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο

