ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 53/2011
«Περί υποβολής πρότασης σε σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και
έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την
Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου».
Στους Μολάους σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 4/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
1. Κολλιάκος Ιωάννης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
6.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7.
Λύρας Χαράλαμπος
8.
Μαρούσης Χαράλαμπος
9.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Κρυπωτός Παναγιώτης
25. Μέντης Γεώργιος
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

1

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός
Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ.
Αγίου Δημητρίου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ.
Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης
Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Τζεραφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος
Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου,
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας,
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης
Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε τα εξής:
Το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ» και συνολικό
προϋπολογισμό 11.691.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ), αφορά σε:
•
Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Πλύτρας και
Καραβοστασίου στην ομώνυμη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
•
Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Αρχαγγέλου και Παραλίας
Δαιμονιάς στην ομώνυμη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων διάθεσης
των επεξεργασμένων λυμάτων.
Το αντικείμενο του Έργου είναι :
•
Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών του Δήμου Ασωπού:
Πλύτρα, Καραβοστάσι, Αρχάγγελος και Παραλία Δαιμονιάς.
•
Ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων του Καραβοστασίου από το αντλιοστάσιο Α/Σ –
1. Κ.Ο μέχρι το φρεάτιο ΚΣ – 1 Π.29 του δικτύου αποχέτευσης της Πλύτρας.
•
Ο κοινός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Πλύτρας – Καραβοστασίου από το
κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ – 1 Π.Ο. μέχρι την ΕΕΛ – 1.
•
Οι κεντρικοί συλλεκτήριοι μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Παραλίας
Δαιμονιάς, μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο του Αρχαγγέλου Α/Σ – 2.0.
•
Τα αντλιοστάσια Α/Σ – 2.ΠΔ 1, Α/Σ -2 ΠΔ.2 και Α/Σ – 2. ΠΔ.3 για την προώθηση
των λυμάτων του οικισμού Παραλίας Δαιμονιάς μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο του
Αρχαγγέλου Α/Σ-2.Α.0.
•
Ο κοινός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Αρχαγγέλου – Παραλίας Δαιμονιάς από το
αντλιοστάσιο Α/Σ -1.Α.0 μέχρι την ΕΕΛ -2.
•
Δύο μικρότερα αντλιοστάσια που απαιτούνται για την συλλογή και την προώθηση
των λυμάτων των εσωτερικών δικτύων των οικισμών (ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο
Καραβοστάσι).
•
Τα δίκτυα διάθεσης – με τη μέθοδο της άρδευσης – των επεξεργασμένων λυμάτων
(υπόγεια και υπέργεια) σε παρακείμενες των ΕΕΛ δασικές εκτάσεις.
Το έργο έχει σχεδιαστεί με παροχή 40ετίας.
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των
φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της
ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την
αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Δεδομένου ότι για το Δήμο Μονεμβασιάς (Φορέα Πρότασης / Κύριο του Έργου) δεν
επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του
συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της Προγραμματικής Περιόδου
2007-2013, προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία διαθέτει την απαιτούμενη για το συγκεκριμένο Έργο επιβεβαίωση
τύπου κατηγορίας A (αρ. πρωτ. : 6954/22-04-2010).

Εισηγούμαι

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο:
1.
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Μονεμβασίας στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ.: 184849/Π88/31-12-2010 Ανοικτής Πρόσκλησης (με κωδικό 2.11) της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2:
«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Κωδικός Προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία
Νερού (Λύματα)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με συνολικό
προϋπολογισμό 11.691.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
2.
Εγκρίνει την ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) στο προτεινόμενο έργο.
3.
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβάσιας σε Προγραμματική Σύμβαση, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 3614/2007, με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φορέας Υλοποίησης), η οποία διαθέτει την
απαιτούμενη για το συγκεκριμένο έργο επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α. Το
κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.
4.
Εγκρίνει τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για
την υπογραφή αυτής και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της
πρότασης και
5.
Ορίσει εκπρόσωπο και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2011, μετά από διαλογική συζήτηση:

Ομόφ ωνα Κ ΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨ ΗΦ ΙΑ

1.
Εγ κ ρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Μονεμβασιάς στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ.: 184849/Π88/31-12-2010 Ανοικτής Πρόσκλησης (με κωδικό 2.11) της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2:
«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Κωδικός Προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία
Νερού (Λύματα)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με συνολικό
προϋπολογισμό 11.691.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
2. Εγκρίνει την ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) στο προτεινόμενο έργο.
3.
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασιάς σε Προγραμματική Σύμβαση, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φορέας Υλοποίησης), η οποία διαθέτει την
απαιτούμενη για το συγκεκριμένο έργο επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α. Το

3

κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
4.

Εγκρίνει τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Α Π ΟΧΕ ΤΕ ΥΣ Η ΠΑ Ρ Α ΛΙ ΑΚ Ω Ν ΟΙΚ Ι ΣΜ ΩΝ Δ ΗΜ ΟΥ ΑΣΩ ΠΟ Υ –
Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣΕ ΙΣ Ε ΠΕ ΞΕ Ρ Γ ΑΣ Ι ΑΣ ΛΥ Μ ΑΤ ΩΝ Π ΑΡ Α Λ ΙΑΚ Ω Ν
ΟΙΚ ΙΣ ΜΩΝ Δ ΗΜ ΟΥ Α ΣΩ ΠΟ Υ»
Στο Άστρος, σήμερα την ……………….. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων:

1. Του Δήμου Μονεμβασιάς, που εδρεύει στη Δ.Κ. Μολάων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο κ. Ηρακλή Γ. Τριχείλη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2. Της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ», που εδρεύει
στο Άστρος Κυνουρίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΑΡΝΩΝΑ
Α.Ε. κ. Τσιγκούνη Δημήτριο και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6/25-5-2010 πρακτικό
συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρίας και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
και έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.
Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το
άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2.
Την αριθμ. …………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Κύριος του Έργου), για
την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση
υπογραφής της.
3.
Την αριθμ. ……………….. πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ, (Φορέας Υλοποίησης),
για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση
υπογραφής της.
4.
Το με αριθ. πρωτ . 6954/22-4-2010 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα
Υλοποίησης,
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, προγραμματίζει την υλοποίηση
της πράξης « Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού – Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού»
» , η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το Έργο θα χωρίζεται σε δύο διακριτές γεωγραφικές ζώνες οι οποίες
περιλαμβάνουν τους παραλιακούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού ήτοι
Πλύτρα-Καραβοστάσι & Αρχάγγελος-Παραλία Διαμονιάς, για κάθε μία από τις οποίες
προβλέπεται η κατασκευή εξολοκλήρου ανεξάρτητης και αυτόνομης Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων με τα αντίστοιχα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων,
καθώς και στην κατασκευή αντίστοιχων δικτύων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων
από την Εγκατάσταση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
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Με την κατασκευή επιμέρους «τοπικών δικτύων» ανά οικισμό, τα λύματα θα
συλλέγονται και θα οδηγούνται στους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς προς τις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων με την βοήθεια αντλιοστασίων.
Οι επιμέρους ΕΕΛ που θα εξυπηρετούν τις δύο αυτές γεωγραφικές ζώνες, θα
σχεδιαστούν με την ίδια φιλοσοφία και η μέθοδος επεξεργασίας που επιλέγεται είναι αυτή
της ενεργού ιλύος στην μορφή του παρατεταμένου αερισμού.
Το Έργο έχει σχεδιαστεί με παροχή 40ετίας.
Συνοπτικά το Έργο αφορά σε:
•
Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Πλύτρας και
Καραβοστασίου στην ομώνυμη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
•
Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Αρχαγγέλου και
Παραλίας Δαιμονιάς στην ομώνυμη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
Το αντικείμενο του Έργου σε επίπεδο οριστικής μελέτης σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις είναι :
•
Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών της Δημοτικής
Ενότητας Ασωπού: Πλύτρα, Καραβοστάσι, Αρχάγγελος και Παραλία Δαιμονιάς.
•
Ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων του Καραβοστασίου από το αντλιοστάσιο Α/Σ
– 1. Κ.Ο μέχρι το φρεάτιο ΚΣ – 1 Π.29 του δικτύου αποχέτευσης της Πλύτρας.
•
Ο κοινός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Πλύτρας – Καραβοστασίου από το
κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ – 1 Π.Ο. μέχρι την ΕΕΛ – 1.
•
Οι κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Παραλίας
Δαιμονιάς, μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο του Αρχαγγέλου Α/Σ – 2.0.
•
Τα αντλιοστάσια Α/Σ – 2.ΠΔ 1, Α/Σ -2 ΠΔ.2 και Α/Σ – 2. ΠΔ.3 για την προώθηση
των λυμάτων του οικισμού Παραλίας Δαιμονιάς μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο του
Αρχαγγέλου Α/Σ-2.Α.0.
•
Ο κοινός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Αρχαγγέλου – Παραλίας Δαιμονιάς από
το αντλιοστάσιο Α/Σ -1.Α.0 μέχρι την ΕΕΛ -2.
•
Δύο μικρότερα αντλιοστάσια που απαιτούνται για την συλλογή και την προώθηση
των λυμάτων των εσωτερικών δικτύων των οικισμών (ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο
Καραβοστάσι).
•
Τα δίκτυα διάθεσης – με τη μέθοδο της άρδευσης – των επεξεργασμένων λυμάτων
(υπόγεια και υπέργεια) σε παρακείμενες των ΕΕΛ δασικές εκτάσεις.
Το αντικείμενο του Έργου σε επίπεδο προμελέτης σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις είναι :
•

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας – Καραβοστασίου.
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1.
Υπολογισμός, με παροχές 40ετίας, πληθυσμού και παροχής σχεδιασμού,
υδραυλικών και ρυπαντικών φορτίων, υγιεινολογικοί υπολογισμοί, για τον σχεδιασμό και
διαστασιολόγηση των μονάδων της Εγκατάστασης.
2.
Επιλογή θέσης κατασκευής ΕΕΛ & εκτίμηση κλιματολογικών και γεωμορφολογικών
δεδομένων της περιοχής.
3.

Υπολογισμός και εκτίμηση ισχύος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

4.
Περιγραφές και υπολογισμοί βοηθητικών δικτύων και δικτύων υποδομής (Δίκτυο
ύδρευσης πόσιμου νερού και νερού βιομηχανικής εγκατάστασης).
5.

Στατική έκθεση

6.

Σχεδιασμός συστήματος διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

7.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης σε έργα ανά ειδικότητα Μηχανικού.

8.

Υπολογισμός κόστους λειτουργίας και κόστους απόσβεσης της ΕΕΛ.

9.

Χρονική κλιμάκωση κατασκευής έργων.

•

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαγγέλου – Παραλίας Δαιμονιάς.

1.
Υπολογισμός, με ορίζοντα 40ετίας, πληθυσμού και παροχής σχεδιασμού,
υδραυλικών και ρυπαντικών φορτίων, υγιεινολογικοί υπολογισμοί για τον σχεδιασμό και
διαστασιολόγηση των μονάδων της Εγκατάστασης.
2.
Επιλογή θέσης κατασκευής ΕΕΛ & εκτίμηση κλιματολογικών και γεωμορφολογικών
δεδομένων της περιοχής.
3.

Υπολογισμός και εκτίμηση ισχύος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

4.
Περιγραφές και υπολογισμοί βοηθητικών δικτύων και δικτύων υποδομής (Δίκτυο
ύδρευσης πόσιμου νερού και νερού βιομηχανικής εγκατάστασης).
5.

Στατική έκθεση

6.

Σχεδιασμός συστήματος διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

7.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης σε έργα ανά ειδικότητα Μηχανικού.

8.

Υπολογισμός κόστους λειτουργίας και κόστους απόσβεσης της ΕΕΛ.

9.

Χρονική κλιμάκωση κατασκευής έργων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του
επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας
Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας
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Α’, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και
τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης « Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού –
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού»
» («το Έργο»)
από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να
λειτουργήσει ως Δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1)

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

2)
Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π.
Πελοποννήσου 2007 - 2013
3)

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

4)
Διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου και ανάθεσης σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5)
Υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου από κοινού με τον Κύριο του έργου
και τον Ανάδοχο με ρητή πρόβλεψη ότι οι άμεσα αντισυμβαλλόμενοι είναι ο Κύριος του
έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση).
6)

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

7)

Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

8)

Παρακολούθηση χρηματορροών του Έργου.

9)
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και
την οριστική παραλαβή).
10)
Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
•
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
•
Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης.
•
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
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•
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και
τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο και πρακτικά δυνατό,
στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 της παρούσας.
•
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
•
Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της
χρηματοδότησης του Έργου, καθώς ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

ομαλής

•
Να υπογράψει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο την σύμβαση ανάθεσης
του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος είναι οι
άμεσα συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).
•
Να διασφαλίσει την ίδια συμμετοχή του όπου απαιτείται για το συγχρηματοδοτούμενο
από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
σκέλος του έργου.
•
Να διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή του συνόλου του κόστους
των εργασιών που αφορούν στις ιδιωτικές συνδέσεις, καθώς και άλλων εξωσυμβατικών ή μη
επιλέξιμων δαπανών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε το έργο που
θα παραληφθεί να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
•
Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
•
Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.
•
Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών προς τον
Ανάδοχο, ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια,
δελτία αποστολής κλπ) στο όνομα του Κυρίου του έργου.
•
Να αποστέλλει στον φορέα υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των ενταλμάτων
πληρωμής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί ο φορέας
υλοποίησης στο αρχείο του.
•
Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους και να προβαίνει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας, στην καταβολή των πρόσθετων
δαπανών διοίκησης της παρ. 4 του άρθρου 3, προς το Φορέα Υλοποίησης.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
•
Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης
και θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
•
Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
•
Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική
Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
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•
Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
•
Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης
πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
•

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

•
Να διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου και ανάθεσης σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
•
Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.
•

Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.

•
Να παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο τα παραστατικά και τα προβλεπόμενα από τον
ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, που αυτός εκδίδει στο όνομα του Κυρίου του έργου, να τηρεί
φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε
λογαριασμούς τάξεως και στη συνέχεια να αποστέλλει τα πρωτότυπα με ευθύνη του στον
Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να πραγματοποιήσει τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία
του.
•
Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
•
Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του
Έργου, μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για
την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
•
Να υπογράψει μαζί με τον Κύριο του έργου και τον Ανάδοχο την σύμβαση ανάθεσης
του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος είναι οι
άμεσα συμβεβλημένοι (ειδική σχέση ).
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής Δικαιούχος, έχει καταγράψει όλες τις εκκρεμείς ενέργειες
για την ωρίμανση του Έργου, οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, όπου
τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση
ή ολοκλήρωσή τους.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.691.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. &
Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Το παραπάνω
ποσό επιμερίζεται, ως προς το φορέα χρηματοδότησης, ως εξής: 11.135.000,00 € κόστος
εργασιών εγκαταστάσεων και δικτύου πλην ιδιωτικών συνδέσεων (επιλέξιμο και
συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α), 256.000,00 € κόστος εργασιών ιδιωτικών
συνδέσεων (μη επιλέξιμο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους του
Δήμου Μονεμβασίας για τη Δημοτική Ενότητα Ασωπού) και 300.000,00 € αμοιβή για παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (επιλέξιμο και συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α).
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Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του
Έργου.
3.2.
Η ίδια συμμετοχή που προκύπτει από την χρηματοοικονομική ανάλυση κόστους –
οφέλους δηλαδή το κόστος κατασκευής των εργασιών των ιδιωτικών συνδέσεων, το οποίο
δεν είναι επιλέξιμο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Κύριο του Έργου.
3.3.
Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου πρόσθετη
δαπάνη που υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιλέξιμου
προϋπολογισμού (σύμφωνα με το Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»), η
δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον Κύριο του Έργου.
3.4
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης, ότι οι πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, που
θα προκληθούν στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για την εκτέλεση του συγκεκριμένου
Έργου θα βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα καλύπτονται από πόρους του. Προς το
σκοπό αυτό προϋπολογίστηκε το κόστος των πρόσθετων δαπανών που εκτιμάται ότι θα
προκληθούν στον Φορέα Υλοποίησης και σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του
συγκεκριμένου Έργου, με τη χρήση των κέντρων κόστους δαπανών, οι οποίες επιμερίζονται
στα διάφορα στάδια του Έργου, ανάλογα με τον προεκτιμώμενο κατά περίπτωση χρόνο
απασχόλησης των στελεχών της Ομάδας Έργου του Φορέα Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Με
τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί απολογιστικά το πραγματικό κόστος των πρόσθετων
δαπανών, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης από άλλη πηγή ή από τον
τακτικό προϋπολογισμό και εκτιμήθηκαν με την παραπάνω δίκαιη κατανομή. Το πραγματικό
συνολικό κόστος των πρόσθετων δαπανών δεν θα υπερβαίνει το προϋπολογισθέν βάσει του
πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ συνολικό κόστος, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3.
3.5
Εφόσον καταστεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο με το οποίο θα ενταχθεί το Έργο στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5, μπορεί με ομόφωνη απόφασή της να
επαναπροσδιορίσει το προϋπολογισθέν πόσο των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που θα
προκληθούν στον Φορέα Υλοποίησης.
3.6
Η καταβολή των ποσών των πρόσθετων δαπανών διοίκησης της παρ. 3.4 προς τον
Φορέα Υλοποίησης, από τον Κύριο του Έργου, θα γίνεται με την έκδοση νόμιμων
παραστατικών ως ακολούθως :
-

Με την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. η πρώτη πληρωμή.

-

Με την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο η δεύτερη πληρωμή.

Με την υλοποίηση του 30% του συμβατικού αντικειμένου του Έργου η τρίτη
πληρωμή.
Με την υλοποίηση του 70% του συμβατικού αντικειμένου του Έργου η τέταρτη
πληρωμή.
-

Με την έγκριση της τελικής επιμέτρησης η πέμπτη πληρωμή.

-

Με την Οριστική Παραλαβή-Παράδοση του Έργου η τελευταία πληρωμή.

3.7
Τα τιμολόγια του έργου εκδίδονται από τον Ανάδοχο προς τον Κύριο του έργου, ο
οποίος προβαίνει στις αντίστοιχες πληρωμές, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της προόδου
του έργου από το Φορέα Υλοποίησης και την αποστολή σχετικού εγγράφου από αυτόν προς
τον Κύριο του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
4.2
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Άστρος Κυνουρίας.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
1.
έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του
2.

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του

3.
έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών με τον αναπληρωτή
του.
5.2 Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης
στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
5.3 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Προγραμματικής
Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της
απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής
της.
5.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της
εγκαίρως, εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς
συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη
γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην
πρώτη της συνεδρίαση.
5.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική
Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί
και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την
υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
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5.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά
στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν.
5.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
5.8 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
6.1
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
6.2
Σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης καθυστερήσει αναιτιολόγητα την
παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ή παραβεί υπαιτίως τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, υποχρεούται να καταβάλει στον
Κύριο του Έργου ποινική ρήτρα μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου
των δαπανών του Φορέα Υλοποίησης, που συμφωνήθηκε να του καταβληθούν ως
αποζημίωση από τον Κύριο του έργου, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.
6.3
Ο Κύριος του Έργου οφείλει να καταβάλλει άμεσα και ανελλιπώς τα ποσά που
προβλέπονται, κατά στάδιο, στο άρθρο 3 της παρούσης Σύμβασης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής των αναλογούντων ποσών πέραν των 30 ημερών, μετά την
έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Φορέας Υλοποίησης
έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις εργασίες μέχρι την εκπλήρωση της ως άνω
υποχρέωσης του Κυρίου του Έργου ή να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6.1
της παρούσας. Στην περίπτωση αναστολής
χορηγείται, αυτοδίκαια, ισόχρονη
παράταση για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Τυχόν πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την παράταση αυτή, που δεν είναι
επιλέξιμη στο πλαίσιο του Έργου, βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
6.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν
σχετικής αίτησης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης
για τυχόν θετικές ζημίες μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι
των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της Παρούσας Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια του Ναυπλίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύμβασης,
είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα
Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό
αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1
Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου
έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του
Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, τεύχη, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν
από
το
Φορέα
Υλοποίησης
(και
τους
προστεθέντες
και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
12.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική
Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την
Προγραμματική Σύμβαση.
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε
κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013.

Για τον Κύριο του Έργου

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Φορέα Υλοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
2. Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου)
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3. Δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης)
ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑ ΚΗ ΠΑΡ ΝΩ ΝΑ – Α ΝΑ ΠΤΥΞΙ ΑΚΗ Α ΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑ ΙΡΙΑ Ο .Τ.Α.
4. Φορέας λειτουργίας
Προβλεπόμενη κατάσταση: Δήμος Μονεμβάσιας ή/και Δ.Ε.Υ.Α.Μ (Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Μονεμβάσιας), όπως συσταθεί και λειτουργήσει.
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

α. ΓΕΝΙΚ Α

Το Έργο στο σύνολό του περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
ακαθάρτων των παραλιακών οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού και την μεταφορά
τους, με την βοήθεια αντλιοστασίων, για επεξεργασία και διάθεση στις νέες Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας
Ασωπού δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης. Στους παραλιακούς οικισμούς τα λύματα πολλών
οικιών απορρίπτονται με παράνομες συνδέσεις στη θάλασσα. Κατά συνέπεια η αναγκαιότητα
κατασκευής δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους παραλιακούς οικισμούς της εν λόγω
περιοχής, καθώς και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων είναι προφανής.

β. ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης των
οικιακών λυμάτων, λυμάτων τουριστικών καταλυμάτων αλλά και καταστημάτων αναψυχής
των παραλιακών οικισμών Πλύτρας, Καραβοστασίου, Αρχαγγέλου και Παραλίας Δαιμονιάς,
καθώς επίσης και αυτό της διάθεσης για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων
μέσω της άρδευσης κατάλληλων εκτάσεων. Αυτό θα συνεισφέρει στην βελτίωση του
ισοζυγίου προσφοράς – ζήτησης του νερού, ενός περιβαλλοντικού και οικονομικού αγαθού εν
ανεπαρκεία στην ευρύτερη περιοχή.
Το δίκτυο θα μεταφέρει τα λύματα των ιδιοκτησιών των τεσσάρων οικισμών, μέσω
ιδιωτικών συνδέσεων, το κόστος των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο της μελέτης του
Έργου και θα επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. Ο Κύριος του Έργου, υποχρεούται με την
ολοκλήρωση των εργασιών δικτύου, από τον Ανάδοχο του Έργου, όπως εξασφαλίσει τις
συνδέσεις των αγωγών στις αναμονές τους, με τις ιδιωτικές συνδέσεις, προκειμένου για την
λειτουργικότητα του υπό χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α Έργου.
Συνολικά θα κατασκευαστούν:
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΛΥΤΡΑ: 500
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ: 100
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ: 250
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ: 150
ΣΥΝΟΛΟ: 1000
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Οι εργασίες και το κόστος συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.& Γ.Ε., απρόβλεπτα,
αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. που αφορούν τις παραπάνω ιδιωτικές συνδέσεις είναι συνοπτικά οι
παρακάτω :
ΑΡΙΘ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α :
2.01

2.02

3.10
3.10.01

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή
καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση

ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε
έδαφος βραχώδες

ΥΔΡ 6071

m3

60.00

3.40

204.00

ΥΔΡ 6072

m3

720.00

3.46

2491.20

m3

480.00

7.00

3360.00

m3

0.00

0.00

0.00

m3

720.00

34.00

24480.00

m3

0.00

0.00

0.00

m2

360.00

18.40

6624.00

m3

420.00

5.20

2184.00

ΥΔΡ
6081.1
ΥΔΡ
6081.2

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

3.11.01.01

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.11.01.02

Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

5.05Ν

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

3.10.01.02

4.09

€

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.11.01

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου
και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

3.10.01.01

3.11

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών
με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (με
μεταφορά)

ΥΔΡ
6082.1
ΥΔΡ
6082.2
ΟΔΟ
4521Β
ΥΔΡ 6068

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :

ΟΜΑΔΑ Β :
12.12
12.12.03

12.25

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς
41
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm
Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της
σειράς 41.

12.25.01

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160
mm.

12.25.02

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160
mm.

12.25.03

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160
mm.

16.24

39343.20

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους
φρεατίου παροχής.

ΥΔΡ
6711.1

mm

3000.00

9.20

27600.00

ΥΔΡ
6712.1

τεμ.

750.00

30.20

22650.00

ΥΔΡ
6712.2

τεμ.

200.00

32.40

6480.00

ΥΔΡ
6712.3

τεμ.

50.00

38.90

1945.00

τεμ.

1000.00

50.80

ΥΔΡ 6326

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

50800.00
109475.00
148818.20

Γ.Ε. & Ο.Ε 18%

26787.28

ΣΥΝΟΛΟ

175605.48

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

26340.82
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ΑΡΙΘ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

€

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
201946.30

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

6183,78

ΣΥΝΟΛΟ

208130,08

Φ.Π.Α 23%

47869,92

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

256000,00

Για τις ανάγκες του Έργου θα κατασκευαστούν 6 κύρια αντλιοστάσια για την αποχέτευση των
ακαθάρτων του συνόλου της περιοχής μελέτης, καθώς και 2 μικρότερα αντλιοστάσια που
απαιτούνται για την συλλογή και προώθηση των λυμάτων των εσωτερικών δικτύων των
οικισμών Καραβοστασίου και Αρχαγγέλου.
Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια είναι τα εξής :
1.
Α/Σ-1.Π.0 : Είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο του καταθλιπτικού Αγωγού Μεταφοράς
των λυμάτων Πλύτρας – Καραβοστασίου στην ΕΕΛ -1 και τοποθετείται σε χώρο της κεντρικής
πλατείας της Πλύτρας.
2.
Α/Σ-1.Κ.0 : Είναι το καταθλιπτικό αντλιοστάσιο του Αγωγού Μεταφοράς των λυμάτων
του Καραβοστασίου στον οικισμό Πλύτρας και τοποθετείται στο βόρειο όριο του οικισμού.
3.
Α/Σ-1.Κ.1 : Είναι το καταθλιπτικό αντλιοστάσιο στα νότια του οικισμού του
Καραβοστασίου και τοποθετείται στο πέρας της παραλιακής οδού νοτίως του οικισμού.
4.
Α/Σ-2.Α.0 : Είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο του Αγωγού Μεταφοράς κατάθλιψης των
λυμάτων Αρχαγγέλου και Παραλίας Δαιμονιάς προς την ΕΕΛ -2 και τοποθετείται παρά την
κεντρική οδό του οικισμού.
5.
Α/Σ-2.Α.1 : Είναι μικρό καταθλιπτικό αντλιοστάσιο στα νοτιοδυτικά του οικισμού του
Αρχαγγέλου και τοποθετείται σε κοινόχρηστο χώρο.
6.
Α/Σ-2.ΠΔ3 : Είναι το τελικό καταθλιπτικό αντλιοστάσιο του Αγωγού Μεταφοράς των
λυμάτων της Παραλίας Δαιμονιάς στον οικισμό του Αρχαγγέλου και τοποθετείται υπό την
παραλιακή οδό μεταξύ των δύο οικισμών.
7.
Α/Σ-2.ΠΔ2 : Είναι το δεύτερο στη σειρά καταθλιπτικό αντλιοστάσιο του Αγωγού
Μεταφοράς των λυμάτων της Παραλίας Δαιμονιάς στον οικισμό του Αρχαγγέλου και το
κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ-2.Α.0 και τοποθετείται παρά την παραλιακή οδό μεταξύ των δύο
οικισμών.
8.
Α/Σ-2.ΠΔ1 : Είναι το πρώτο στη σειρά καταθλιπτικό αντλιοστάσιο του Αγωγού
Μεταφοράς των λυμάτων της Παραλίας Δαιμονιάς στον Αρχάγγελο και το κεντρικό
αντλιοστάσιο Α/Σ-2.Α.0 και τοποθετείται εντός του οικισμού της Παραλίας Δαιμονιάς.
Οι κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί των δικτύων αποχέτευσης θα είναι ονομαστικής διαμέτρου
D200, D250, D315 και D355 χρώματος καφέ ή πορτοκαλί. Οι μεν δύο πρώτες ομάδες θα
τοποθετηθούν στο σύνολό τους εν ξηρώ και προτείνεται να είναι από PVC σειράς 41 και οι
δύο τελευταίες ομάδες θα τοποθετηθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
(υψομετρικά) και προτείνεται να είναι, όπως και οι καταθλιπτικοί αγωγοί, από σκληρό
πολυαιθυλένιο (HPDE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8 (Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 8
Mpa).
Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή σε πλήρη λειτουργία των δικτύων διάθεσης, καθώς
και των εσωτερικών δικτύων με τις ιδιωτικές τους συνδέσεις, στο σύνολο των οικισμών
Πλύτρας, Καραβοστασίου, Αρχαγγέλου και Παραλίας Δαιμονιάς, των αγωγών σύνδεσης αυτών
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με τις αντίστοιχες Ε.Ε.Λ., όπως επίσης των αντλιοστασίων και των Ε.Ε.Λ. σε πλήρη και ορθή
λειτουργία.

γ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό (Π.Δ 696/74) ο σχεδιασμός του
δικτύου ακαθάρτων γίνεται για τον πληθυσμό και τις παροχές 40ετίας.

γ.1. Φ ρεάτια επισκέψ εων

Τα φρεάτια επισκέψεων παρεμβάλλονται στους αγωγούς του δικτύου και επιτρέπουν την
είσοδο ανθρώπου για επιθεώρηση, καθαρισμό, συντήρηση και απομάκρυνση εμποδίων που
δυσχεραίνουν τη ροή.
Η μορφή και οι διαστάσεις τους εξαρτώνται από τη μορφή και το μέγεθος του αγωγού και
μπορεί να είναι κυκλική ή ορθογωνική. Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 150 mm, θα
είναι σχεδιασμένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm και θα διαθέτουν άνοιγμα
επίσκεψης διαμέτρου τουλάχιστον 600 mm.Το σώμα του φρεατίου καλύπτεται με θραυστό
αμμοχάλικο, ενώ η σύνδεσή του με τον αγωγό γίνεται με εισχώρηση στις προδιαμορφωμένες
οπές τεμαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών με ισχυρή τσιμεντοκονία (των 600 kg τσιμέντου)
για πλήρη στεγανότητα.
Το σκυρόδεμα κατασκευής των στοιχείων των φρεατίων θα είναι τουλάχιστον C25/30 και ο
χρησιμοποιούμενος οπλισμός θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s.
Για τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων προβλέπεται στρώση από θραυστό
αμμοχάλικο πάχους 10 cm απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη.

γ.2. Φ ρεάτια εκκένωσης και αερεξαγωγού

Τα φρεάτια εκκενωτών τοποθετούνται στα χαμηλά σημεία των αγωγών υπό πίεση
προκειμένου αυτοί να εκκενώνονται σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται επισκευή. Η εκκένωση
γίνεται μέσω μιας διακλάδωσης (Τ) με δύο δικλείδες, όπου ο ένας κλάδος έχει ελεύθερο άκρο.
Το φρεάτιο έχει ορθογωνική κάτοψη διαστάσεων 2,00x2,50.
Τα φρεάτια αερεξαγωγών τοποθετούνται στα ψηλά σημεία των αγωγών υπό πίεση
προκειμένου να απελευθερώνεται ο αέρας που τυχόν εγκλωβίζεται κατά την λειτουργία τους.
Οι αερεξαγωγοί προτείνεται να είναι διπλού στομίου ώστε να έχουν τη δυνατότητα και να
εισάγουν αέρα σε περίπτωση υποπίεσης. Το φρεάτιο έχει ορθογωνική κάτοψη εσωτερικών
διαστάσεων 2,00x2,50.
Τα φρεάτια εκκενωτών και αερεξαγωγών θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20 με οπλισμό S500 και θα εδράζονται σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C8.

γ.3. Αντλιοστάσιο

Όλα τα αντλιοστάσια εκτός των Α/Σ-1.Κ.0 και Α/Σ-2.ΠΔ3, αποτελούνται από μικρά κτίρια που
περιλαμβάνουν τον υγρό θάλαμο με τις αντλίες, τον χώρο εγκατάστασης των δικλείδων, του
Η/Ζ και των λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τα αντλιοστάσια Α/Σ-1.Κ.0 και Α/Σ-2.ΠΔ3
λόγω του ότι εγκαθίστανται επάνω σε δρόμο, κατασκευάζονται κάτω από το έδαφος χωρίς
υπερκατασκευές πάνω από αυτό. Αποτελούνται από υγρό θάλαμο εντός του οποίου
εγκαθίστανται τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα μαζί με τις δικλείδες. Σε κάθε
αντλιοστάσιο επίσης εγκαθίστανται συστήματα εξαερισμού και απόσμησης του υγρού
θαλάμου.
Όλα τα αντλιοστάσια θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με
οπλισμό κατηγορίας S500 και θα εδράζονται σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C8. Εσωτερικά
θα επιχρίονται με τσιμεντοκονίαμα πάχους 2 cm και εξωτερικά θα μονώνονται με ασφαλτικό
υλικό.

γ.4. Διαμόρφ ωση αγωγών

Συνολικά κατασκευάζονται 6.350 m περίπου κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών και αγωγών
μεταφοράς των λυμάτων και 14.650 m περίπου αγωγών για τα εσωτερικά δίκτυα
αποχέτευσης των οικισμών Πλύτρας, Καραβοστασίου, Αρχαγγέλου και Παραλίας Δαιμονιάς.
Οι αγωγοί ονομαστικής διαμέτρου D200 & D250 βρίσκονται σε θετικά υψόμετρα και το
εφαρμοζόμενο πλάτος σκάματος τους θα είναι 0,80 m. Οι αγωγοί αυτοί θα εδράζονται σε
στρώμα άμμου πάχους 15 cm και θα εγκιβωτίζονται σε άμμο μέχρι ύψους 30 cm πάνω από
την άνω εξωτερική τους άντυγα. Οι αγωγοί με βάθος τοποθέτησης μικρότερο των 0,80 m
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εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Οι αγωγοί που βρίσκονται σε αρνητικά
υψόμετρα θα εδράζονται σε επιπλέον υπόβαση πάχους 40 cm από θραυστό.

γ.5. Αντιστηρίξεις

Για την αντιστήριξη των πρανών των σκαμμάτων στις περιπτώσεις όπου το βάθος εκσκαφής
είναι άνω των 2,00 m, ή όταν ο πυθμένας του σκάμματος είναι σε αρνητικά υψόμετρα,
προβλέπονται αντιστηρίξεις με καταδυόμενες πλάκες (τύπου Krings)
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Η κατασκευή των δικτύων συλλογής και μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί εντός και μερικώς
εκτός των οικισμών Πλύτρας, Καραβοστασίου, Αρχαγγέλου και Παραλίας Δαιμονιάς επί των
κοινόχρηστων δημοτικών δρόμων και οι απολήξεις τους θα τερματίζουν στις Ε.Ε.Λ.
Η Ε.Ε.Λ. -1 των οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου χωροθετείται στην θέση «Άη Λιάς», 700
m περίπου βορειοανατολικά του οικισμού της Πλύτρας, πλησίον της κεντρικής οδού
Παπαδιανίκων – Πλύτρας, σε υψόμετρο της τάξης των +40 m. Πρόκειται για δημόσια δασική
έκταση που έχει παραχωρηθεί στον πρώην Δήμο Ασωπού.
Η Ε.Ε.Λ. -2 των οικισμών Αρχαγγέλου – Παραλίας Δαιμονιάς χωροθετείται 800 m περίπου
νοτίως του οικισμού του Αρχαγγέλου, σε υψόμετρο της τάξης των +25 m. Πρόκειται επίσης
για δημόσια δασική έκταση παραχωρημένη στον πρώην Δήμο Ασωπού και λόγω του
ανάγλυφου του εδάφους, η Εγκατάσταση δεν είναι ορατή από τον οικισμό.
7. Έργα Διάθεσης
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου, η
μέθοδος διάθεσης θα είναι η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για την
στάγδην άρδευση των δασικών εκτάσεων που περιβάλλουν τις θέσεις κατασκευής των Ε.Ε.Λ.,
ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, μελλοντικά, για άρδευση
καλλιεργειών ελιάς και εσπεριδοειδών.
8. Προϋπολογισμός Πράξης
Συνολικός προϋπολογισμός 11.691.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των
απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Το παραπάνω ποσό
επιμερίζεται, ως προς το φορέα χρηματοδότησης, ως εξής: 11.135.000,00 € κόστος
εργασιών δικτύου πλην ιδιωτικών συνδέσεων (επιλέξιμο και συγχρηματοδοτούμενο από το
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 256.000,00 € κόστος εργασιών ιδιωτικών συνδέσεων (μη επιλέξιμο από το
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους του Δήμου Μονεμβασίας και
300.000,00 € αμοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (επιλέξιμο και
συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)
9. Προθεσμία υλοποίησης Πράξης
Για τα δίκτυα συλλογής & μεταφοράς 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον
Ανάδοχο.
Για τις Ε.Ε.Λ. 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο μη
συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας από τον ίδιο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια

Κύριος του
Έργου

Φορέας
Υλοποίησης

Σύνταξη - διόρθωση των απαιτούμενων Τευχών Δημοπράτησης
του Έργου

Χ

Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου

Χ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥ Ξ ΙΑΚΗ ΠΑ Ρ ΝΩΝΑ –
ΑΝΑΠΤΥ Ξ ΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ Ε ΤΑΙ Ρ ΙΑ Ο.Τ. Α.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

« Α Ν Α Π ΤΥ Ξ Ι Α Κ Η Π Α Ρ Ν Ω Ν Α –
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ο . Τ . Α .»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

« Α Π Ο Χ Ε ΤΕ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Λ Ι Α Κ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν Δ Η Μ Ο Υ Α Σ Ω Π Ο Υ –
Ε Γ Κ Α ΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Λ Υ Μ Α ΤΩ Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Α Κ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν
Δ Η Μ ΟΥ Α ΣΩΠ ΟΥ »
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης Πράξεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση
των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Δεδομένου ότι για τον Δήμο Μονεμβασίας (Κύριος του Έργου) δεν επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
Πράξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της Προγραμματικής Περιόδου
2007-2013, θα πρέπει να ανατεθούν στον Φορέα Υλοποίησης (Α
Αναπ τυξιακή Πάρνωνα
– Α ν α π τ υξ ι α κ ή Α ν ώ ν υ μη Ε τ α ι ρ ί α Ο . Τ . Α . ), ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας για την συγκεκριμένη Πράξη (επιβεβαίωση
τύπου / κατηγορίας Α’), οι παρακάτω αρμοδιότητες / ενέργειες, για κάθε διακριτό
στάδιο υλοποίησης της Πράξης :
Στάδιο 1 : Προετοιμασία Ένταξης της Πράξης
1.

Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης της Πράξης.

2.
Σύνταξη και αναμόρφωση του Τεχνικού Δελτίου της Προτεινόμενης Πράξης για
την ένταξή της στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007 – 2013
Στάδιο 2 : Προετοιμασία Υπογραφής Σύμβασης με τον Ανάδοχο
3.

Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακήρυξης.

4.
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής Αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5.
Υπογραφή από κοινού με τον Κύριο του έργου της σχετικής σύμβασης με τον
Ανάδοχο.
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Στάδιο 3 : Υλοποίηση της Πράξης
6.

Σύνταξη και υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου.

7.
Παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης (επίβλεψη, πιστοποίηση φυσικού
αντικειμένου, τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών, σύνταξη δελτίων δήλωσης
δαπανών και δελτίων
παρακολούθησης, επαληθεύσεις, έλεγχοι, δημοσιότητα,
ενδεχόμενες τροποποιήσεις, κλπ).
8.

Παρακολούθηση χρηματορροών της Πράξης.

Στάδιο 4 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή - Παράδοση της Πράξης
9.

Προσωρινή και Οριστική παραλαβή της Πράξης στο σύνολό της.

10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου, με πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωσή της (κατάρτιση αναλυτικής έκθεσης ολοκλήρωσης
της Πράξης).
Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προς το σκοπό αυτό προϋπολογίζεται το κόστος των πρόσθετων δαπανών που
εκτιμάται ότι θα προκληθούν στο Φορέα Υλοποίησης και σχετίζονται αποκλειστικά με την
υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης, με τη χρήση των κέντρων κόστους δαπανών, οι
οποίες επιμερίζονται στα διάφορα Στάδια της Πράξης, ανάλογα με τον προεκτιμώμενο κατά
περίπτωση χρόνο απασχόλησης των συγκεκριμένων στελεχών της Ομάδας Έργου του
Φορέα Υλοποίησης.
Για την ανάληψη του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης και την επιτυχή εκτέλεση του
συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων ενεργειών για κάθε Στάδιο υλοποίησης της Πράξης,
η Α ν α π τ υξ ι α κ ή Π ά ρ ν ω ν α – Α ν α π τ υξ ι α κ ή Α ν ώ ν υ μ η Ε τ α ι ρ ί α Ο . Τ . Α . , θα συγκροτήσει
Ομάδα Έργου αποτελούμενη από 9 επιστημονικά στελέχη της, το επίπεδο εμπειρίας των
οποίων φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :

Α.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

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

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

άνω των 20 ετών
μεταξύ 10 έως 20 ετών
μεταξύ 10 έως 20 ετών
κάτω των 10 ετών
κάτω των 10 ετών
μεταξύ 10 έως 20 ετών

7.
8.
9.

μεταξύ 10 έως 20 ετών
μεταξύ 10 έως 20 ετών
κάτω των 10 ετών

Στον επόμενο πίνακα πραγματοποιείται ο αναλυτικός υπολογισμός των πρόσθετων
δαπανών διοίκησης για κάθε μία από τις ανωτέρω ενέργειες και για όλα τα στάδια
υλοποίησης της Πράξης, στη βάση του προεκτιμώμενου χρόνου απασχόλησης των
συγκεκριμένων στελεχών της Ομάδας Έργου του Φορέα Υλοποίησης:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΑΜΕΣΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20
ΕΤΩΝ
3.300,00
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20
ΕΤΩΝ
4.600,00
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10
3.800,00
ΚΑΙ 20 ΕΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10
ΚΑΙ 20 ΕΤΩΝ
3.800,00
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
10 ΕΤΩΝ
3.000,00
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
10 ΕΤΩΝ
3.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 10 ΚΑΙ 20
ΕΤΩΝ
3.800,00
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
/ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10
ΚΑΙ 20 ΕΤΩΝ
3.500,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 10
ΚΑΙ 20 ΕΤΩΝ
3.100,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2.100,00
Συνολικό κόστος πρόσθετων δαπανών

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ
ΕΜΜΕΣΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ, % ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΑΜΕΣΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ)

ΈΜΜΕΣΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
(ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ ΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ

2

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ /
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑ
ΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

66,00

3.366,00

0,2

1

2

92,00

4.692,00

0,4

2

76,00

3.876,00

2

76,00

2

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

ΠΑΡΑΛΑΒ
Η/
ΠΑΡΑΔΟΣ
Η ΈΡΓΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ /
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ
Η ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ /
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΈΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

2

2

673,20

3.366,00

6.732,00

6.732,00

17.503,20

2

2

2

1.876,80

9.384,00

9.384,00

9.384,00

30.028,80

0

2

11

1

0,00

7.752,00

42.636,00

3.876,00

54.264,00

3.876,00

0

2

10

1

0,00

7.752,00

38.760,00

3.876,00

50.388,00

60,00

3.060,00

0

2

1

0,5

0,00

6.120,00

3.060,00

1.570,48

10.750,48

2

60,00

3.060,00

1,5

2

10

1

4.590,00

6.120,00

30.600,00

3.060,00

44.370,00

2

76,00

3.876,00

0

2

4

2

0,00

7.752,00

15.504,00

7.752,00

31.008,00

2

70,00

3.570,00

1,3

4

4

2

4.641,00

14.280,00

14.280,00

7.140,00

40.341,00

2

62,00

3.162,00

0,5

1

1

1

1.581,00

3.162,00

3.162,00

3.162,00

11.067,00

2

42,00

2.142,00

0,3

2

1,5

1

642,60

4.284,00

3.213,00

2.142,00

10.281,60

680,00

34.680,00

4,2
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46,5

13,51323

14.004,60

69.972,00

167.331,00

48.694,48

300.002,08

Στο ανωτέρω γενικό σύνολο προστίθεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της πιο πάνω Προγραμματικής Σύμβασης
και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης και
5. Ορίζει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σουρλά Ιωάννη και αναπληρωτή αυτού τον κ. Κολλιάκο
Ιωάννη.
6. Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Αντωνίου Χαραμή, ο οποίος δήλωσε όπως
η ανάθεση γίνει στη ΔΗΚΕΒ και όχι στην Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Π ά ρ ν ω ν α .
7. Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Μέντης συμφωνεί με την επιφύλαξη της
διαβεβαίωσης του Δημάρχου, ότι δεν θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι δημότες κατά τη διάρκεια
λειτουργίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2011.
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Ακριβές Απόσπασμα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Μολάοι 04-03-2011
Παπαδάκης Γεώργιος
Η Ειδική Γραμματέας
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκη Ευγενία
Τσάκος Κων/νος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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