ΑΔΑ: Β445ΩΚ9-32Ν

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 6/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 67/2012
«Πεξί εγθξίζεωο ηωλ όξωλ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
3614/2007, (όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί), κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ην
Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Πξνζζήθε –
Δπέθηαζε Τπάξρνληνο Κηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ. Μνιάωλ» θαη νξηζκόο εθπξνζώπνπ κε
ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο Π..».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο έμη (06) ηνπ κελφο Καξηίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Ρξίηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 6/01-03-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο Ππχξνο
Ξξφεδξνο Γ.Π.
1.
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
2.
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ.Π. 2.
Καξνχζεο Σαξάιακπνο
3.
Κέληεο Γεψξγηνο
Γξακκαηέαο Γ.Π.
3.
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο 4.
Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
8.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
10. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
12. Ιχξαο Σαξάιακπνο
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
14. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
16. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
18. Κηραιφπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
20. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
21. Σαξακήο Αληψληνο
22. Σξηζηάθνο Πηαχξνο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Τπρνγπηφο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειψλαο, Κπίιηαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο,
Παξκπάλεο Ιάκπξνο Ρ.Θ. Γαηκνληάο, Ρδάθαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ.
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Θνπιεληίσλ, Ξνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Ρ.Θ. Θππαξηζζίνπ, Πθαξκνχηζνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ.
Κεηακφξθσζεο, Σνπζάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ.
Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Ξαληαλάζζεο,
Παξγθάλεο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Ππθέαο, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ραιάλησλ, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο Ρ.Θ.
Φαξαθινχ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην έβδνκν (7ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Ν Γήκνο Κνλεκβαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ξ.Δ. Ξξφγξακκα «Γπηηθήο Διιάδαο- Ξεινπνλλήζνπ
– Ηνλίσλ Λήζσλ 2007 – 2013» Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 08 : «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα
Εσήο Ξεινπνλλήζνπ» θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 75 – «πνδνκέο ζηνλ Ρνκέα Δθπαίδεπζεο» ν
νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ (Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο»,
απνθάζηζε κε ηελ αξηζ. 66/2012 απφθαζε ηνπ Γ.Π., ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ
έξγνπ «Ξξνζζήθε–Δπέθηαζε πάξρνληνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ Κνιάσλ» πξνυπνινγηζκνχ
1.850.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 23%.
Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη), θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο
επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.
Γηα ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ Γήκν Κνλεκβαζηάο, δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ
επάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο
ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013. Ν δε Φνξέαο ινπνίεζεο δηαζέηεη
επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ επάξθεηάο γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΞΑ, πνπ
πεξηιακβάλεη επηβεβαίσζε ηχπνπ / θαηεγνξίαο Α πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
22 παξ. 3 ηνπ Λ. 3614/2007 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), γηα ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην θαη νη εηδηθνί φξνη γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή ν Γήκνο καο δελ έρεη δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα,
πξνηείλεηαη ε ζχλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ θαη ην
Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ έλαληη
ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη εθηειέζεη ηηο παξαθάησ
ελέξγεηεο:
Λα ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα
πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Λα θνηλνπνηεί ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Δλδηάκεζε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ.
Λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ
Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ αξκφδηα Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ρερληθνχ
Γειηίνπ Ξξάμεο θαη ζηε ζχληαμε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ.
Λα θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ.
Λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
ηνπ.
Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο.
Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
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Λα εμαζθαιίζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ) ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ
κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ εηήζηα
θαηαλνκή πηζηψζεσλ.
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη
κειεηψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο
Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία
πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην Πρέδην ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο θαη θάιεζε ην Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
ππνγξαθήο ηεο, ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ηελ
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ην Πρέδην ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, ηελ αξηζ.
66/2012 απφθαζε ηνπ Γ.Π., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3614/2007 φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3840/10, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Θαη κε ηε ζεηηθή ςήθν ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γ.Θ. Κνιάσλ θ. Θνληνζηαζάθνπ Δπζπκίνπ.
1. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο κε ηελ
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο, νη φξνη ηεο νπνίαο έρνπλ σο
εμήο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3614/2007
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3840/10, ΦΔΘ-53 Α/31-3-10)
Μεηαμύ
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο
θαη
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο
γηα ηελ Ξξάμε
«Πξνζζήθε – Δπέθηαζε Τπάξρνληνο Κηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ. Μνιάωλ»
Πηελ Ρξίπνιε, ζήκεξα ηελ ………03/2012 κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ:
Ρελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ
ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ θ. Ξέηξν Ραηνχιε,
Ρνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ρακείνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ
Ρξίπνιε, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ, θ. Ξέηξν Ραηνχιε
θαη ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ
(πφινγνο)».
Ρν Γήκν Κνλεκβαζηάο, πνπ εδξεχεη ζηνπο Κνιάνπο Ιαθσλίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα
απφ ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Γ. Ρξηρείιε.
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά :
Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»,
Ρν Ξ.Γ. 131/2010 «Νξγαληζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ»,
Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267 Α/3-12-2007),
Ρελ ππ’ αξηζκ. 4745/ΔΘ289/3-2-2011 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ θαη
Αλάπηπμεο ηνπ ππνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο,
Ρελ ππ’ αξηζ. 67/2012 Απφθαζε ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο γηα ηελ ζχλαςε ΞΠ,
Ρελ ππ’ αξηζ. …… /2012 Απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Ξεινπνλλήζνπ,
ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Πην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γπηηθήο Διιάδαο - Ξεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ
Λήζσλ 2007-2013» πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Θαηαζθεπή Λένπ Λεπηαγσγείνπ
Γ.Θ Λεάπνιεο», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ην Έξγν».
Πθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη:
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Ρν «ΔΟΓΝ» αθνξά ζηελ επηζθεπή ησλ θζνξψλ ηνπ πθηζηάκελνπ γπκλαζίνπ θαη ζηελ
πξνζζήθε ζε απηφ ηνπ λένπ γπκλαζηεξίνπ θαη ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ΓΔ Κνιάσλ
ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο. Ρν νηθφπεδν κε εκβαδφλ Δ=6510,10m² φπνπ βξίζθεηαη ην πθηζηάκελν
γπκλάζην θαη νη πξνβιεπφκελνη λένη ρψξνη (γπκλαζηήξην θηι) βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο
ηειεπηαίαο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ησλ Κνιάσλ, ζηνλ ηνκέα Β (δψλε θνηλσληθνχ
ζπληειεζηή) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν Θ.Φ 173.
Ππγθεθξηκέλα:
Ξξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ γπκλαζηεξίνπ ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ
θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ζέζε ηνπ ππάξρνληνο ππφζηεγνπ πνπ έρεη ππνζηεί πνιιέο θζνξέο
θαη έρεη θξηζεί ζηαηηθά επηθίλδπλν.
Ξαξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε θαηεδάθηζε ησλ WC, απνδπηεξίσλ (πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πνηέ), γξαθείν γπκλαζηνχ θαη κηθξήο απνζήθεο, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζηάδνπλ ηφζεο
πνιιέο θζνξέο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε κε ινγηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζή ηνπο. Πηε ζέζε απηψλ,
πξνβιέπνληαη WC, γξαθείν γπκλαζηνχ, θπιηθείν (πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα). Νη λένη ρψξνη ζα
βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην λέν γπκλαζηήξην θαη ζα δηαηαρζνχλ ζην ρψξν ζε κνξθή Γ ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε νηθνλνκία ρψξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Κε ην έξγν πξνβιέπεηαη επίζεο ε επηζθεπή θζνξψλ ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Γπκλαζίνπ φπσο επηδηφξζσζε νπιηζκψλ, απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ, ρξσκαηηζκνί,
αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θ.ι.π., ε θχηεπζε λέσλ δέλδξσλ, θαη ε βειηίσζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γπκλαζίνπ ψζηε λα βειηησζεί ε αηζζεηηθή θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο σο εληαίν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ.
Κνξθνινγηθά ην ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο ελφηεηεο.
Tν θηίξην 1 (πθηζηάκελν πξνο επηζθεπή γπκλάζην) πεξηιακβάλεη:
πφγεην:Πην ππφγεην βξίζθνληαη ε αίζνπζα ηερλνινγίαο, κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαη ην
ιεβεηνζηάζην / απνζήθε. Ζ κεηάβαζε ζην ηζφγεην γίλεηαη απφ ην βφξεην θιηκαθνζηάζην.
Ηζφγεην:Πην ηζφγεην, βξίζθνληαη πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη νη αίζνπζεο:
κνπζηθήο, θπζηθήο θαη ππνδνρήο (πνιιαπιψλ ρξήζεσλ), ην εξγαζηήξην θπζηθήο – ρεκείαο, ην
ακθηζέαηξν θαη WC. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν θιηκαθνζηάζηα.
Όξνθνο: Πηνλ φξνθν, ιεηηνπξγνχλ πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία ηνπ δηεπζπληή
θαη ησλ θαζεγεηψλ, ην αξρείν, κηα απνζήθε θαη ηα δχν θιηκαθνζηάζηα.
Tν θηίξην 2 πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ δπν νξφθσλ πνπ
θαηεδαθίδεηαη, θαη πεξηιακβάλεη ζην ηζφγεην ηα w.c ησλ καζεηψλ, ηα απνδπηήξηα, ην γξαθείν
ησλ γπκλαζηψλ θαη ην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην θαη ζηνλ Α’ φξνθν θπιηθείν θαη ηξαπεδαξία κε
επίπεδε ζηέγαζε.
Ρέινο ην θηίξην 3 απνηειεί ην λέν γπκλαζηήξην πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε ηνπ παιαηνχ
αθαηάιιεινπ γπκλαζηεξίνπ πνπ θαηαξγείηαη.
Κε απηέο ηηο επηινγέο επηηπγράλνπκε:Απιή ιεηηνπξγηθή δηάηαμε φζνλ αθνξά ηελ
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ, Ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ησλ επηκέξνπο ρψξσλ, Δχθνιε
κεηάβαζε απφ ην γπκλαζηήξην ζηνπο θπξίσο ρψξνπο ηνπ γπκλαζίνπ , Αμηνπνίεζε ελφο κεγάινπ
ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ρψξν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, Νκαιή νγθνπιαζηηθή έληαμε ησλ
θηηξίσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, Δλνπνίεζε κε ηνπο γεηηνληθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Γελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ζηηο εηζφδνπο ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ πεξίθξαμή ηνπ.
Ρν έξγν ζα αληηκεησπίζεη ππαξθηά πξνβιήκαηα ππνδνκψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Κνιάσλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο απνηειεί:
Η) Ζ κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Ξξνζζήθε – Δπέθηαζε
πάξρνληνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ Κνιάσλ» («ην Έξγν») απφ ην Γήκν Κνλεκβαζηάο (Θχξηνο
ηνπ Έξγνπ) ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο
Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ιαθσλίαο (Φνξέαο ινπνίεζεο).
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο ε Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ιαθσλίαο αλαιακβάλεη λα ιεηηνπξγήζεη σο Φνξέαο ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο
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Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ηξίησλ θαη λα εθηειέζεη ηηο
παξαθάησ ελέξγεηεο (ελδεηθηηθά)1:
Υξίκαλζε ηνπ Έξγνπ (έιεγρνο πιεξφηεηαο, ζεψξεζε ή ζχληαμε κειεηψλ θαη ιήςε ησλ
απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ).
Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο.
Πχληαμε ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο γηα ηελ έληαμε ηεο ζην ΔΞ
Πχληαμε ή/θαη Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ.
Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.
πνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
Πχληαμε θαη ππνβνιή ηερληθψλ δειηίσλ ππνέξγσλ.
Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ έσο θαη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή) .
Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.
Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ιαθσλίαο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ σο Φνξέαο ινπνίεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο
πεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
ΗΗ)
Ζ κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Ρακεηαθήο Γηαρείξηζεο θαη ησλ πιεξσκψλ ηνπ
«Έξγνπ» απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ.
Έηζη ν «Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ (πφινγνο)» θαιείηαη λα εθηειεί ηηο
παξαθάησ ελέξγεηεο:
Ξαξαθνινχζεζε ρξεκαηνξξνψλ .
Δθηέιεζε πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
2.1. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ιαθσλίαο , αλαιακβάλεη:
Λα ελεξγεί σο Φνξέαο ινπνίεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο.
Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα
πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Λα θνηλνπνηεί ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ Δ.Γ.Α Ξεινπνλλήζνπ.
Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηπρφλ απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο αιιά θαη ζηε ζχληαμε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ.
Λα απνζηέιιεη ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ηηο
αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ.
Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο θαη ζηε
ζχληαμε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγσλ.
Λα θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ.
Λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
ηνπ.
Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ.
Λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
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2.2. Ν Γήκνο Κνλεκβαζηάο σο Θχξηνο ηνπ Έξγνπ, αλαιακβάλεη:
Λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Πχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.
Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
Λα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ αλαιακβάλνληαο ν
ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα ινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.
2.3. Ν Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ, Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο
Ξεξηθέξεηαο (πφινγνο) αλαιακβάλεη:
Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 1.850.000,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., εξγνιαβηθνχ
νθέινπο, αλαζεσξήζεσλ θαη απξνβιέπησλ θαη αξραηνινγίαο.
Ρν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ.
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ
ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε απφ ηελ Δ.Γ.Α
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηε Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ιαθσλίαο ζην
Γήκν Κνλεκβαζηάο.
H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η θαη νπνηεζδήπνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 κήλεο γίλνληαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ
επσλπκία «Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηε Ππάξηε.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ :
έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη έλα
(1) κέινο ππνδεηθλπφκελν απφ (ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο ή ην θνξέα ιεηηνπξγίαο,
εάλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή άιιν θνξέα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνπο
ζπκβαιινκέλνπο), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Ρν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο
νξίδνπλ ηα κέιε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο.
Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ε
δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα
φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ
εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο.
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Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηεο. Πηελ πξφζθιεζε
αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο
εγγξάθσο. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη
ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Σξέε γξακκαηέα εθηειεί
κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ
πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα
κέιε ηεο. Ρν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Ρερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά
απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ
εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη
δηθαίσκα ςήθνπ. Νη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο δελ
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο.
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη έθηαθηα φηαλ ην
δεηήζεη εγγξάθσο έλα απφ ηα κέιε ηεο. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ
νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο. Ρα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε
αθνχ ππνγξαθνχλ .
Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο.
Νη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.
Νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη
φινη νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε
απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη
λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Πχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 3 εδ. α΄ ηνπ λ. 3614/2007 ‘φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ν Φνξέαο ινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη έλαληη
ησλ ηξίησλ επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο δηα ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ιαθσλίαο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ην Γήκν Κνλεκβαζηάο έλαληη ησλ
ηξίησλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο
πινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δε ζα επηιχεηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο
Ππάξηεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 πνθαηάζηαζε. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα ινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ
ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο ινπνίεζεο
επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε
παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο.
10.2 Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα
ζπληαρζνχλ απφ ην Φνξέα ινπνίεζεο (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ)
ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο
ινπνίεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ
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Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε
δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο Πχκβαζεο. Ρα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά
δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη
κφλνλ εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη νπσζδήπνηε κεηά απφ ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ξεινπνλλήζνπ.
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν
κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε
θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε
ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ
δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε
απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα πξσηφηππα, έιαβε δε
θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα θαη ην ηέηαξην ζα ππνβιεζεί ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
Ξεινπνλλήζνπ.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
Γηα ηελ Ξεξηθέξεηα
Ξεινπνλλήζνπ
Ν Ξεξηθεξεηάξρεο

Γηα ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν
Αλάπηπμεο
Ν Ξεξηθεξεηάξρεο

Ξέηξνο Ραηνχιεο

Ξέηξνο Ραηνχιεο
ΠΑ Ρ ΑΡ Σ Η Μ Α Ι
ΒΑ ΙΚ Α ΥΑΡ ΑΚΣ ΗΡ Ι Σ ΙΚΑ Σ Η  ΠΡ Α Ξ Η

Γηα ην Γήκν Κνλεκβαζηάο
Ν Γήκαξρνο
Ζξαθιήο Γ. Ρξηρείιεο

Ρίηινο Ξξάμεο: «Ξξνζζήθε – Δπέθηαζε πάξρνληνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ Κνιάσλ»
1.1
Ρίηινο ππνέξγνπ 1: «Ξξνζζήθε – Δπέθηαζε πάξρνληνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ
Κνιάσλ»
2. Φνξέαο Ξξφηαζεο (Θχξηνο ηνπ έξγνπ): Γήκνο Κνλεκβαζηάο
3. Φνξέαο ινπνίεζεο: Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ιαθσλίαο.
4. Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο: Γήκνο Κνλεκβαζηάο.
5. Φπζηθφ Αληηθείκελν ηεο Ξξάμεο: H πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ηελ «Ξξνζζήθε –
Δπέθηαζε πάξρνληνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ Κνιάσλ».
6. Πηνηρεία ρσξνζέηεζεο ηεο Ξξάμεο: Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Κνιάσλ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
7. Ξξνυπνινγηζκφο:
Ξξ νυ πν ι νγ η ζκ φο ππ νέ ξγ ν π 1

1. 8 5 0. 0 0 0, 0 0 €

Ξξ νυ πν ι νγ η ζκ φο ππ νέ ξγ ν π 2
Ππ λ ν ιη θφ ο π ξν υπ ν ιν γη ζ κ φο Ξξ άμ εο
8.

1. 8 5 0. 0 0 0, 0 0 €

Γηάξθεηα πινπνίεζεο
Δ ιάρ κ ει α σ ε μ ή νε ς
ππ νέξ γ ν 1

12 κήλεο

ππ νέξ γ ν 2
Πχ λ ν ιν Ξ ξά με ο

12 κήλεο

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ
ΞΗΛΑΘΑΠ 1 :ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΑΜΖΠ
ΞΝΔΟΓΝ 1: «Ξξνζζήθε–Δπέθηαζε πάξρνληνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ Κνιάσλ»
Φν ξέα ο
Έ γ γξα θν / απ φθα ζ ε

έ γ θξη ζ εο

αδε ην δ φη εζ εο

ή

Αξη ζκ φο

πξ ση ./

εκ εξ νκ ε λί α
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Κε ιέη ε κε ηίη ι ν :
Έ γ θξη ζ ε κε ιέη εο
Έ γ θξη ζ ε 5 Ζ Π Δ. Β.Α Π πά ξηε ο
Έ γ θξη ζ ε Δ .Ξ .Θ .Α Π πάξ ηε ο
Απα ι ια θη η θφ έ γ γξα θν
Ξεξ ηβ α ιι ν ληη θ ψ λ Ό ξσ λ
Π ΙΝ ΑΚΑ  2 : Κ ΑΣΑ ΓΡ Α ΦΗ Α ΠΑ ΙΣΟ Τ Μ Δ ΝΩ Ν Δ ΝΔΡ ΓΔ ΙΩ Ν ΩΡ Ι ΜΑ Ν Η 
(Μ ΔΛ ΔΣ Δ, ΔΓ ΚΡ Ι Δ Ι, Α Γ ΔΙ Ο ΓΟ Σ Η ΔΙ  Κ. Λ. Π. )
Δ λέ ξγ εη α

πε χζ π λν ο θ νξέ αο
θ χξη νο ην π έξ γν π

θνξέ αο π ι νπν ί εζ εο

2. Νξίδεηαη σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη θ. Θνιιηάθνο Ησάλλεο θαη αλαπιεξσηήο ν θ. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο.
3. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πην πάλσ Ξξνγξακκαηηθήο
Πχκβαζεο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 67/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ν Ξξφεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνχινο Ππχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Ρζάθνο Ξέηξνο
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιχξαο Σαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Σαξακήο Αληψληνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Σξηζηάθνο Πηαχξνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ξαπαδάθε Δπγελία
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