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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 23/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 371/2012
«Πεξί ηξνπνπνηήζεωο ηωλ όξωλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν.3611/2007, ηεο πξάμεο κε ηίηιν Αληηθαηάζηαζε Δζωηεξηθνύ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο
Γ.Γ. Νεάπνιεο, ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο ηξηάληα (30) ηνπ κελφο Λνεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Ξαξαζθεπή 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 23/26-11-2012 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 (20) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο Ππχξνο
Ξξφεδξνο Γ.Π. 1.
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο
2.
Ρζάθνο Ξέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ.Π. 2.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Γξακκαηέαο Γ.Π.
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
3.
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
4.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο 4.
Καξνχζεο Σαξάιακπνο
5.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.
Αληηδήκαξρνο 5.
Κηραιφπνπινο Κηραήι
6.
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
6.
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
7.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
7.
Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο
8.
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
9.
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
10. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
11. Ιχξαο Σαξάιακπνο
12. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
13. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
14. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
15. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
16. Σαξακήο Αληψληνο
17. Σξηζηάθνο Πηαχξνο
18. Ρζάθνο Θσλ/λνο
19. Κέληεο Γεψξγηνο
20. 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: Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο,
Τπρνγπηφο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειψλαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Ρδάθαο
Γεψξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Ρδεξεθφο Αλάξγπξνο Ρ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Αξηηληφο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ.
Ιηξψλ, Θαξνχλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
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Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην ηέηαξην (4ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνπηζνχθαιε Σαξάιακπν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:

Κε ηελ αξηζ. 110/2011 απφθαζε ηνπ Γ.Π. εγθξίζεθε ε ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ηεο εληαγκέλεο
ζην ΔΠΞΑ (Δ.Ξ. Γπηηθήο Διιάδαο-Ξεινπνλλήζνπ & Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013), πξάμεο κε ηίηιν
«Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο», θαζψο ν Γήκνο δελ δηέζεηε
ηελ απαηηνχκελε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Πε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ, ππνγξάθζεθε ε απφ
15/06/2011 Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε.
Πχκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 8110/06-11-2012 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ Έξγσλ
Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ιαθσλίαο, καο ελεκεξψλνπλ φηη ζηελ ππνγξαθείζα πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζεο, δελ αλαθέξεη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο σο Φνξέα γηα ηε δηελέξγεηα
πιεξσκψλ (πφινγν) ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζέκα κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
εληνιψλ πιεξσκήο, θαζψο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο
Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε ζχκβαζε θαη λα νξηζηεί σο θνξέαο δηελέξγεηαο
πιεξσκψλ (πφινγνο) ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Ξεινπνλλήζνπ, ην νπνίν ζα είλαη
ππεχζπλν λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο
πιεξσκέο.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ην
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηελ ηζρχνπζα Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3614/2007 φπσο ηζρχεη κε ην Λ. 3840/10
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:
Απνθαζίδεη Οκόθωλα
Ρξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο απφ 15/06/2011 Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε
Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο», σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ
Ρακείνπ Αλάπηπμεο, σο Φνξέα γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ (πφινγνπ) ππεχζπλνπ λα
παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο.
Κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, ε Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε έρεη σο εμήο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3614/2007
(όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3840/10, ΦΔΚ-53 Α/31-3-10)
Μεηαμύ
«ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ»,
«ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ»
Καη
«ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
γηα ηελ Πξάμε
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ. ΝΔΑΠΟΛΗ»
Πηε Ρξίπνιε, ζήκεξα ηελ …./…/201.. εκέξα ………….. ηεο εβδνκάδαο κεηαμχ ησλ
αθφινπζσλζπκβαιιφκελσλ:
1. Ρελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Ρξίπνιε, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ
ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ θ. Ξέηξν Ραηνχιε θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ
ζπληνκίαο σο «Φνξέαο ινπνίεζεο».
2. Ρν Γήκν Κνλεκβαζηάο, πνπ εδξεχεη ζηνπο Κνιάνπο Ιαθσλίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα
απφ ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ
ζπληνκίαο «Θχξηνο ηνπ Έξγνπ».
3. Θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο, 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)»
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά:

2

ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΚ9-Σ2Χ

Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267 Α/3-12-2007) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 22 παξ. 3
απηνχ.
Ρν άξζξν 225 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114Α/8-6-2006) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ».
Ρελ κε αξηζκφ 110/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
Ρελ κε αξηζκφ 138/2011 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ πεξί επηθαηξνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ είρε
ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ηέσο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ιαθσλίαο θαη ηνπ ηέσο Γήκνπ Βνηψλ
πξνθεηκέλνπ ε κελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ιαθσλίαο λα
απνηειέζεη ηνλ Φνξέα ινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ
χδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο» ν δε Γήκνο Κνλεκβαζηάο ζα απνηειεί πιένλ ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ.
Ρν κε αξηζ. Ξξση. 7342/22-01-2009 έγγξαθν επηβεβαίσζεο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, κε ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηεο επάξθεηα
γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε έξγσλ
Ππκθσλνχληαη, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Πθνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε θαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πξάμεο
«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ. ΓΔΞΗΛ
(Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 08 & Θσδηθφο Ξξνηεξαηφηεηαο 45).
Όπνπ αθνινχζσο αλαθέξεηαη «ΔΟΓΝ» ζα λνείηαη ε Ξξάμε «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο».
Ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΓΔΞΗΛ. (Άμνλαο
Ξξνηεξαηφηεηαο 08: Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο Ξεινπνλλήζνπ, Θσδηθφο
Ξξνηεξαηφηεηαο 45: Γηαρείξηζε θαη Γηαλνκή Ύδαηνο (πφζηκν λεξφ) πξνγξακκαηίδεη ηελ
πινπνίεζε ηνπ «ΔΟΓΝ».
Ρν «ΔΟΓΝ» αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Θ. Λεάπνιεο
Γήκνπ Κνλεκβαζηάο θαη πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ παιαηψλ αγσγψλ ηνπ
δηθηχνπ απφ ακίαλην κε λένπο αγσγνχ απφ ΟΔ, θαζψο θαη ηνπηθέο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ
γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξφζθαηεο επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο θαη δηαλνίμεηο λέσλ δξφκσλ
ηεο πφιεο. Αθφκα ζα γίλεη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ γηα ηε δεκηνπξγία βαζηθψλ
θιεηζηψλ βξφγρσλ κε ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε δηαλνκή ηνπ λεξνχ θαη κεγαιχηεξε επειημία
ηνπ πδξαγσγείνπ, ελψ ζα ελζσκαησζνχλ ζην λέν δίθηπν νη ππάξρνληεο αγσγνί απφ
πιαζηηθέο ζσιήλεο πνπ έρνπλ πξφζθαηα αληηθαηαζηαζεί. Αθφκα ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη
παιηέο ηδησηηθέο παξνρέο θαη ην δίθηπν ζα εμνπιηζζεί κε επαξθή αξηζκφ δηθιείδσλ,
εθθελσηψλ, αεξεμαγσγψλ θ.ιπ., γηα ηελ επθνιφηεξε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Ρέινο, ζε
ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ειεθηξνβάλεο γηα ηελ απηφκαηε απνκφλσζε
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν.
Ν γεληθφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ ζα γίλεη κε ζηφρν ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
γηα ηελ πξνζερή 20εηία θαη 40εηία.
Νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ είλαη:
Θεληξηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ ηε δεμακελή Γ2 πνπ νδεχεη θαηά
κήθνο ηεο Ιεσθ. Ππάξηεο απφ ην ζεκείν ηνπ ήδε θαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ (ΟΔ Φ125)
(νδφο Θεζέσο) κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ Ξαπαλαζηαζίνπ πνπ ζπλερίδεη κε δηαηνκή
Φ90 κέρξη ην θεληξηθφ ξέκα, δηεξρφκελνο απφ ηε γέθπξα θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ
παξαιηαθφ δξφκν κε δηαηνκή Φ90.
Αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηεο παξαιηαθήο δψλεο, πνπ μεθηλά απφ ην πθηζηάκελν αγσγφ
(PVC Φ90) ζηε ζέζε STONE θαη ζπλερίδεη θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ δξφκνπ κε αγσγφ
ΟΔ Φ90 δηαζρίδεη ην ξέκα θαη ζπλερίδεη κέρξη ην λφηην άθξν ηεο παξαιίαο ζπλδεφκελνο κε
ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ (PVC Φ90). Ξαξάιιεια ν αγσγφο ζπλδέεηαη κε ηνπο εγθάξζηνπο
πξσηεχνληεο ή θαη δεπηεξεχνληεο αγσγνχο πνπ θαηέξρνληαη πξνο ηελ παξαιία
δεκηνπξγψληαο έηζη θιεηζηνχο βξφρνπο ηνπ δηθηχνπ.
Κειινληηθφο θεληξηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ πξνβιεπφκελε λέα
δεμακελή Γ3 (Ταζάθα) ν νπνίνο μεθηλά απφ ην πέξαο ηνπ πθηζηάκελνπ λένπ αγσγνχ (PVC
Φ160) κέρξη ηε δηαζηαχξσζε αλάληε ηνπ Θέληξνπ γείαο κε αγσγή ΟΔ Φ160 κήθνπο 555
κ. (πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί καδί κε ην εμσηεξηθφ δίθηπν). Γηαθιάδσζε κε αγσγφ
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πνπ δηαζρίδεη ην ξέκα Φ160, ν νπνίνο ηξνθνδνηεί ηελ απέλαληη πεξηνρή Ταθάθη θαη
Σαξακηάληθα, θαζψο θαη ν άιινο θιάδνο δηαηνκήο Φ110 θαη Φ90 πνπ θαηέξρεηαη δίπια ζην
Θέληξν γείαο θαη δίπια ζην ξέκα θαη θαηαιήγεη ζηε γέθπξα ηεο Ι. Ππάξηεο,
δεκηνπξγψληαο θιεηζηνχο βξφγρνπο κε ηνπο άιινπο πξσηεχνληεο αγσγνχο.
Θεληξηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ ηε δεμακελή Γ1 κε δηαηνκή Φ125 ΟΔ
κήθνπο 290 κ. θαηά κήθνο ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηνπ
Λεθξνηαθείνπ, θαη ζπλερίδεη κε δηαηνκή Φ110 κέρξη ηνλ παξαιηαθφ δξφκν φπνπ ζπλδέεηαη
κε ηνλ παξαιηαθφ αγσγφ δεκηνπξγψληαο θιεηζηφ βξφγρν.
Ξξσηεχνλ θιάδνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν αγσγφ (δηαζη. Λεθξνηαθείνπ) πνπ νδεχεη
θαηά κήθνο ηνπ λένπ πεξηκεηξηθνχ δξφκνπ ηεο επέθηαζεο ηνπ Π.Ξ. κε δηαηνκή ΟΔ Φ90
κήθνπο 639 κ. θαη θαηαιήγεη ζηελ παξαιία πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ.
Ξξσηεχνλ θιάδνο πνπ μεθηλά απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηεο Ιεσθφξνπ Ππάξηεο θαη
νδεχεη επί ηεο νδνχ Ξαπαλαζηαζίνπ δηαζρίδεη ην ξέκα απφ ηε γέθπξα θαη θαηαιήγεη ζηνλ
θεληξηθφ αγσγφ απφ ηε δεμακελή Γ1-Β δηαηνκήο ΟΔ Φ90.
Ρνπηθνί πξσηεχνληεο θιάδνη ζηελ πεξηνρή Σαξακηάληθα θαη Ταθάθη επί ησλ νδψλ Αγ.
Ληθνιάνπ, Θαιιέξγε θαη παξάιιεια πξνο ην ξέκα πξνο βφξεηα πνπ πδξνδνηνχλ ηελ
πεξηνρή Ταθάθη δηαηνκή ΟΔ Φ90.
Ρέινο, ην δίθηπν πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε πνιιψλ κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ πνπ
δεπηεξεχνληεο θαη ηξηηεχνληεο αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο δξφκνπο ηεο
Λεάπνιεο κε δηαηνκέο ΟΔ Φ63 θαη νξηζκέλεο Φ75.
Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ αλέξρεηαη ζηα 14.373 κέηξα απφ ηα νπνία ηα 12.749
κέηξα αθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθηπν..
Ρν πιηθφ ησλ αγσγψλ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΟΔ) πςειήο ππθλφηεηαο 3εο γεληάο,
ζεηξάο ΟΔ 100, γηαηί είλαη ειαθξχ θαη αλζεθηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο ραιπβδνζσιήλεο θαη
ηνπο ακηαλην-ηζηκεληνζσιήλεο, δελ δηαβξψλεηαη απφ άιαηα θαη αληέρεη θαιχηεξα απφ ην
PVC ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε ζπλζήθεο πθάικπξσλ ππφγεησλ λεξψλ, παξνπζηάδεη
κηθξφηεξεο απψιεηεο ηξηβήο θαη έρεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζξαχζε ζε ζρέζε κε ην
PVC.
Νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο άθξεο ησλ δξφκσλ εληφο ηνπ
θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ θαη φρη ζηα πεδνδξφκηα αθνχ απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο είλαη ζηελά θαη κε πνιιά εκπφδηα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
θαηαζθεπήο ζην κέιινλ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ή θαη νκβξίσλ. Ρν ειάρηζην βάζνο
ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ ζα είλαη 0,80 m γηα δεπηεξεχνληεο αγσγνχο έσο Φ75 θαη 1,0 κ.
γηα πξσηεχνληεο αγσγνχο
Όινη νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ ζα δηακνξθσζνχλ κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο,
ηαπ, ζπζηνιέο, γσλίεο θ.ιπ.) απφ ΟΔ.
To δίθηπν χδξεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γ.Θ. Λεάπνιεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
θπξίσο αθνξνχλ ζηελ ειιηπή παξνρή λεξνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζηα
αλεθκεηάιιεπηα πεγαία θαη ππφγεηα λεξά πνπ ράλνληαη θαζψο θαη ζηελ παιαηφηεηα ησλ
αγσγψλ ηεο Λεάπνιεο(Βαζηθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ Έξγνπ επξίζθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η).
Ρν έξγν ζα αληηκεησπίζεη ππαξθηά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα χδξεπζεο ηεο Γεκνηηθήο
Θνηλφηεηαο Λεάπνιεο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο
Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3614/2007, 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.
Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ 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 δηαζέηνπλ επηβεβαίσζε
ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηάο ηνπο γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΞΑ, πνπ
πεξηιακβάλεη επηβεβαίσζε ηχπνπ / θαηεγνξίαο Α πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Λ. 3614/2007 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) ζηε ζχλαςε ηεο
παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην θαη
ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο απνηειεί:
(Η) ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο» («ηνπ Έξγνπ») απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Ιαθσλίαο (Φνξέαο ινπνίεζεο).
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζην Φνξέα ινπνίεζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο
δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ θαη θαιείηαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
1) Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο.
2) Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ.
3) Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.
4) πνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
5) Ππλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηερληθψλ δειηίσλ
ππνέξγσλ.
6) Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
7) Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ έσο θαη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή)
8) Ξαξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.
9) Υξίκαλζε ηνπ Έξγνπ (έιεγρνο πιεξφηεηαο, ζεψξεζε ή ζχληαμε κειεηψλ θαη ιήςε ησλ
απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ).
Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Ιαθσλίαο σο Φνξέαο ινπνίεζεο, 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) ε 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:
1) Ξαξαθνινχζεζε ρξεκαηνξξνψλ θαη
2) εθηέιεζε πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
Πεκείσζε: Ρελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, ηε κέξηκλα γηα ηελ εγγξαθή
ηνπ ζε ζπιινγηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ εηήζηα θαηαλνκή πηζηψζεσλ
αλαιακβάλεη ε ΔΓΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
Ζ Σξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ΠΑΔ 026/8.
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
2.1. Ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη:
Λα ππνγξάςεη ην ζχκθσλν απνδνρήο φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 3614/2007 θαη
ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
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 παξέρεη ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη
ζηε δηάζεζή.
Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο
Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.
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2.2.

2.3.

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 είηε
αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή αλαζέηνληαο απηήλ ζε ηξίην θνξέα.
Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Φνξέα ινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο αλαιακβάλεη:
Ρελ 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
ηεο Ξεξηθέξεηαο 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 επηθαηξνπνηήζεη / θαηαξηίζεη θαη εγθξίλεη 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 κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
Ν Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ (πφινγνο) αλαιακβάλεη:
Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο
πιεξσκέο.

Γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν
Φνξέαο ινπνίεζεο έρεη θαηαγξάςεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Νη εθθξεκείο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ Έξγνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξίδνπλ
πνηνο εθ ησλ δχν ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή νινθιήξσζε ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
3.1. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.282.851,71 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Ξ.Α., εξγνιαβηθνχ νθέινπο, αλαζεσξήζεσλ θαη απξνβιέπησλ.
Ρν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Θνηλήο
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Δ.Γ.Α ηεο
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 ηεο 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 ην Φνξέα
ινπνίεζεο ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ.
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.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ
επσλπκία «Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο».
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) εθπξφζσπν ηνπ Ξ.Ρ.Α. ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ.
Ρν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο ζην
Δ.Ξ ΓΔΞΗΛ, 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.
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.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Πχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 3 εδαθ. α΄ ηνπ λ. 3614/2007 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
Ν Φνξέαο ινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη
ησλ ηξίησλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο
αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη
εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Θνηλή
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα
Γηθαζηήξηα ηεο Ρξίπνιεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 πνθαηάζηαζε. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα ινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ
απφ ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξίζεη 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 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.
10.3 Δκπηζηεπηηθφηεηα. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε
ή ιχζε απηήο, ν Φνξέαο ινπνίεζεο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Θπξίνπ
ηνπ Έξγνπ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά
ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
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 Δ.Γ.Α Ξεξηθέξεηαο 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 ΔΓΑ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ.
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Ν Ξεξηθεξεηάξρεο
Ξεινπνλλήζνπ

Ξέηξνο Ραηνχιεο

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
Ν Γήκαξρνο Κνλεκβαζηάο
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Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν
Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ξεινπνλλήζνπ

Ζξαθιήο Γ. Ρξηρείιεο

Ξέηξνο Ραηνχιεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
1. Ρίηινο Ξξάμεο: Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Γ. Λεάπνιεο
2. Φνξέαο πξφηαζεο (θχξηνο ηνπ έξγνπ): Γήκνο Κνλεκβαζηάο
3. Γηθαηνχρνο (Φνξέαο πινπνίεζεο): Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ δηα κέζνπ Ξεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ιαθσλίαο
4. Φνξέαο ιεηηνπξγίαο: Γήκνο Κνλεκβαζηάο
5. Φνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ (πφινγνο): Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ.
6. Φπζηθφ αληηθείκελν ηεο Ξξάμεο: Ζ πξάμε αθνξά ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λεάπνιεο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο. Πθνπφο
ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο κε ηελ
αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ παιαηψλ θαη αλεπαξθψλ δηαηνκψλ αγσγψλ ηεο Λεάπνιεο γηα λα
θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πδξνδφηεζεο ηεο επφκελεο 20εηίαο θαη 40εηίαο θαη ε εμαζθάιηζε
αδηάιεηπηεο παξνρήο θαη πςειήο πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ.
Νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη:
Θεληξηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ ηε δεμακελή Γ2 πνπ νδεχεη θαηά
κήθνο ηεο Ιεσθ. Ππάξηεο απφ ην ζεκείν ηνπ ήδε θαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ (ΟΔ Φ125)
(νδφο Θεζέσο) κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ Ξαπαλαζηαζίνπ πνπ ζπλερίδεη κε δηαηνκή
Φ90 κέρξη ην θεληξηθφ ξέκα, δηεξρφκελνο απφ ηε γέθπξα θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ
παξαιηαθφ δξφκν κε δηαηνκή Φ90.
Αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηεο παξαιηαθήο δψλεο, πνπ μεθηλά απφ ην πθηζηάκελν αγσγφ
(PVC Φ90) ζηε ζέζε STONE θαη ζπλερίδεη θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ δξφκνπ κε αγσγφ
ΟΔ Φ90 δηαζρίδεη ην ξέκα θαη ζπλερίδεη κέρξη ην λφηην άθξν ηεο παξαιίαο ζπλδεφκελνο κε
ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ (PVC Φ90). Ξαξάιιεια ν αγσγφο ζπλδέεηαη κε ηνπο εγθάξζηνπο
πξσηεχνληεο ή θαη δεπηεξεχνληεο αγσγνχο πνπ θαηέξρνληαη πξνο ηελ παξαιία
δεκηνπξγψληαο έηζη θιεηζηνχο βξφρνπο ηνπ δηθηχνπ.
Κειινληηθφο θεληξηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ πξνβιεπφκελε
λέα δεμακελή Γ3 (Ταζάθα) ν νπνίνο μεθηλά απφ ην πέξαο ηνπ πθηζηάκελνπ λένπ αγσγνχ
(PVC Φ160) κέρξη ηε δηαζηαχξσζε αλάληε ηνπ Θέληξνπ γείαο κε αγσγή ΟΔ Φ160 κήθνπο
555 κ. (πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί καδί κε ην εμσηεξηθφ δίθηπν). Γηαθιάδσζε κε
αγσγφ πνπ δηαζρίδεη ην ξέκα Φ160, ν νπνίνο ηξνθνδνηεί ηελ απέλαληη πεξηνρή Ταθάθη θαη
Σαξακηάληθα, θαζψο θαη ν άιινο θιάδνο δηαηνκήο Φ110 θαη Φ90 πνπ θαηέξρεηαη δίπια ζην
Θέληξν γείαο θαη δίπια ζην ξέκα θαη θαηαιήγεη ζηε γέθπξα ηεο Ι. Ππάξηεο,
δεκηνπξγψληαο θιεηζηνχο βξφγρνπο κε ηνπο άιινπο πξσηεχνληεο αγσγνχο.
Θεληξηθφο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ απφ ηε δεμακελή Γ1 κε δηαηνκή Φ125
ΟΔ κήθνπο 290 κ. θαηά κήθνο ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηνπ
Λεθξνηαθείνπ, θαη ζπλερίδεη κε δηαηνκή Φ110 κέρξη ηνλ παξαιηαθφ δξφκν φπνπ ζπλδέεηαη
κε ηνλ παξαιηαθφ αγσγφ δεκηνπξγψληαο θιεηζηφ βξφγρν.
Ξξσηεχνλ θιάδνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν αγσγφ (δηαζη. Λεθξνηαθείνπ) πνπ νδεχεη
θαηά κήθνο ηνπ λένπ πεξηκεηξηθνχ δξφκνπ ηεο επέθηαζεο ηνπ Π.Ξ. κε δηαηνκή ΟΔ Φ90
κήθνπο 639 κ. θαη θαηαιήγεη ζηελ παξαιία πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ.
Ξξσηεχνλ θιάδνο πνπ μεθηλά απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηεο Ιεσθφξνπ Ππάξηεο θαη
νδεχεη επί ηεο νδνχ Ξαπαλαζηαζίνπ δηαζρίδεη ην ξέκα απφ ηε γέθπξα θαη θαηαιήγεη ζηνλ
θεληξηθφ αγσγφ απφ ηε δεμακελή Γ1-Β δηαηνκήο ΟΔ Φ90.
Ρνπηθνί πξσηεχνληεο θιάδνη ζηελ πεξηνρή Σαξακηάληθα θαη Ταθάθη επί ησλ νδψλ
Αγ. Ληθνιάνπ, Θαιιέξγε θαη παξάιιεια πξνο ην ξέκα πξνο βφξεηα πνπ πδξνδνηνχλ ηελ
πεξηνρή Ταθάθη δηαηνκή ΟΔ Φ90.
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Ρέινο, ην δίθηπν πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε πνιιψλ κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ
πνπ δεπηεξεχνληεο θαη ηξηηεχνληεο αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο δξφκνπο
ηεο Λεάπνιεο κε δηαηνκέο ΟΔ Φ63 θαη νξηζκέλεο Φ75.
Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ αλέξρεηαη ζηα 14.373 κέηξα απφ ηα νπνία ηα 12.749
κέηξα αθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθηπν.
Ρν πιηθφ ησλ αγσγψλ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΟΔ) πςειήο ππθλφηεηαο 3εο γεληάο,
ζεηξάο ΟΔ 100, γηαηί είλαη ειαθξχ θαη αλζεθηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο ραιπβδνζσιήλεο θαη
ηνπο ακηαλην-ηζηκεληνζσιήλεο, δελ δηαβξψλεηαη απφ άιαηα θαη αληέρεη θαιχηεξα απφ ην
PVC ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε ζπλζήθεο πθάικπξσλ ππφγεησλ λεξψλ, παξνπζηάδεη
κηθξφηεξεο απψιεηεο ηξηβήο θαη έρεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζξαχζε ζε ζρέζε κε ην
PVC.
Νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο άθξεο ησλ δξφκσλ εληφο ηνπ
θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ θαη φρη ζηα πεδνδξφκηα αθνχ απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο είλαη ζηελά θαη κε πνιιά εκπφδηα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
θαηαζθεπήο ζην κέιινλ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ή θαη νκβξίσλ. Ρν ειάρηζην βάζνο
ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ ζα είλαη 0,80 m γηα δεπηεξεχνληεο αγσγνχο έσο Φ75 θαη 1,0 κ.
γηα πξσηεχνληεο αγσγνχο.
Όινη νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ ζα δηακνξθσζνχλ κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο,
ηαπ, ζπζηνιέο, γσλίεο θ.ιπ.) απφ ΟΔ.
7. Πηνηρεία ρσξνζέηεζεο ηεο Ξξάμεο : Γ.Θ. Λεάπνιεο
8. Ξξνυπνινγηζκφο 1.282.851,71 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 23%
9. Γηάξθεηα πινπνίεζεο : 16 κήλεο
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ1
ΞΗΛΑΘΑΠ 1 :ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΑΜΖΠ2
Φνξέαο έγθξηζεο ή
Αξηζκφο πξση./
Έγγξαθν / απφθαζε
αδεηνδφηεζεο
εκεξνκελία
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
Κνλεκβαζηάο γηα ηελ ππνγξαθή
Κνλεκβαζηάο
110/11
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ
Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ
Απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ
Ξεξηθεξεηαθφ
Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ ππνγξαθή
Ππκβνχιην
138/11
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Γήκν
Ξεινπνλλήζνπ
Κνλεκβαζηάο
Γλσκνδφηεζε 5εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ
Αξρ/ησλ Ππάξηεο
5ε Δ.Β.Α
5944/πε/10-01-06
846/10-3-06 &
Γλσκνδφηεζε Δ΄ ΔΞΘΑ Ππάξηεο
Δ΄ΔΞΘΑ
1720/24-06-10
Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
Γλσκνδφηεζε γηα σξηκφηεηα κειέηεο
απν ην Ξεξηθ. Ππκβνχιην Γ.Δ

Λνκ. Απη/ζε Ιαθσλίαο

1530/02-08-05

Ξεξηθ. Ππκβνχιην Γ.Δ

221/24-02-11

ΞΗΛΑΘΑΠ 2 : ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΥΟΗΚΑΛΠΖΠ
(ΚΔΙΔΡΔΠ, ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ, ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΠΔΗΠ Θ.Ι.Ξ.)
Δλέξγεηα

1

πεχζπλνο θνξέαο
θχξηνο ηνπ έξγνπ

θνξέαο πινπνίεζεο

Το περιετόμενο ηων πινάκων είναι ενδεικηικό.

Σηον Πίνακα καηαγράθονηαι όλα ηα έγγραθα και αποθάζεις ποσ αθορούν ζηο Έργο και έτοσν
εκδοθεί, πτ ηίηλοι ιδιοκηηζίες εγκριηικές αποθάζεις μελεηών, περιβαλλονηικοί όροι, γνωμοδοηήζεις κλπ. Σε
περίπηωζη σποέργων πέραν ηοσ ενός οι Πίνακες 1 & 2 ζσμπληρώνονηαι για κάθε σποέργο.
2
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Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 371/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ν Ξξφεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνχινο Ππχξνο
Απψλ
Ρζάθνο Ξέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ.Π.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο
Σαξάιακπνο
Αληηδήκαξρνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιχξαο Σαξάιακπνο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
Σαξακήο Αληψληνο
Σξηζηάθνο Πηαχξνο
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ξαπαδάθε Δπγελία
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