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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 1 από
30 Ιανουαρίου 2017
Στην Ερέτρια σήμερα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας,
ύστερα από την 739/25-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 17 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
Φουρμούζης Γεώργιος
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος (αποχώρησε στο 10ο θέμα Η.Δ.)
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Διονυσόπουλος Χρήστος (αποχώρησε στο 10ο θέμα Η.Δ.)
Γουρνής Νικόλαος
Καραμπέτσου Ασημίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Τσώκος Ιωάννης
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος
Αβδούλα Ανθίππη
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης
Γιακουβάκης Μιλτιάδης
Βράκας Ιωάννης
Κρόκος Σπυρίδων
Μητρολιός Ιωάννης

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: ο Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Αρβανίτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω
Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος.
Απόντες : Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς
Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας Μοίρος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος
Νικόλαος.

4ο θέμα (Η.Δ.): Απόφαση 5/2017: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας και Δήμου Ερέτριας για την σύνταξη και ωρίμανσης μελέτης του
έργου: «Συνδέσεις Καταναλωτών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμών Αμαρύνθου και
Γυμνού». Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.
Ο κ. Λάμπρου παίρνοντας το λόγο από την κα. Πρόεδρο, εισηγήθηκε το θέμα
όπως παρακάτω:
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Θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας και Δήμου
Ερέτριας για την σύνταξη και ωρίμανσης μελέτης του έργου: «Συνδέσεις
Καταναλωτών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμών Αμαρύνθου και Γυμνού».
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνδεση των πολιτών με το δίκτυο βιολογικού
καθαρισμού, καθώς έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνολικού δικτύου
αποχέτευσης λυμάτων στους οικισμούς Αμαρύνθου και Γυμνό, ενώ και η ΕΕΛ
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017, απαιτείται η
κατασκευή των συνδέσεων, από τη ΔΕΥΑ Ερέτριας, υποχρέωση που απορρέει από
τη συστατική της πράξη (ΦΕΚ 1494/17-6-2011).
Ωστόσο, λόγω του ότι η ΔΕΥΑ Ερέτριας δε διαθέτει μέχρι σήμερα οργανωμένη
Τεχνική Υπηρεσία η οποία να μπορεί να προβεί αφενός στην εκπόνηση και
ωρίμανση σχετικής μελέτης και στην κατασκευή του έργου, έλαβε την υπ’ αριθμ.
5/2017 απόφαση με την οποία πρότεινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με
το Δήμο, προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία να συνδράμει στην εκπόνηση και
ωρίμανση της μελέτης του έργου, λόγω του ότι διαθέτει επαρκή στελέχωση για το
σκοπό αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ερέτριας, για τη σύνταξη και ωρίμανση της
μελέτης εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ».
Ακολούθως αφού παρέθεσε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, και
απάντησε σε ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων η Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η κ. Καραμπέτσου έκανε την εξής παρατήρηση: «νομίζω ότι χρειάζεται να
λάβουμε υπόψη μας ότι οι συνδέσεις αυτές θα πρέπει να είναι με χρέωση του
Δήμου μέσω της προγραμματικής σύμβασης και όχι των ιδιωτών. Αυτό είναι
μία παρατήρηση η οποία πάει μαζί με την υπερψήφιση της συγκεκριμένης
σύμβασης».
………………………………………………………………………………………………...
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

(Η κ. Καραμπέτσου υπερψηφίζει με την παραπάνω παρατήρηση)
Εγκρίνει την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας και
Δήμου Ερέτριας για την σύνταξη και ωρίμανσης μελέτης του έργου: «Συνδέσεις
Καταναλωτών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμών Αμαρύνθου και Γυμνού», ως
το παρακάτω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 & άρθρου 44 του
Ν.4412/2016
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Μεταξύ
«ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»
και
«ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»
για την Πράξη 1
«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ»
Ερέτρια Ιανουάριος 2017
Στην Ερέτρια, σήμερα , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Της ΔΕΥΑ Ερέτριας (ΔΕΥΑΕ) που εδρεύει στην Ερέτρια οδός Τιμοκράτους
Φανοκλέους αρ. 1 και εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Πρόεδρο του
Δ.Σ. κο Ιωάννη Λάμπρου , η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2. Του
Δήμου Ερετρίας
που εδρεύει στη Ερέτρια Ευβοίας και
εκπροσωπείται κατά νόμο από την Δήμαρχο κα Αμφιτρίτη Αλημπατέ, ,
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας
«Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και
ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Τον Ν 4412/16 και ειδικότερα το Αρθρο 44 παρ 2 περί
προγραμματικών Συμβάσεων λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας.

3. Την υπ’ αριθμ. …… απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΥΑΕ σχετικά με σύναψη της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης με το Δήμο Ερέτριας, η οποία εγκρίθηκε με την ….
Διαπιστωτική
πράξη
νομιμότητας
από
την
οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
4. Την υπ’ αριθμ. …….. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ερέτριας σχετικά με τη σύναψη της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΕ η οποία εγκρίθηκε
με την …. Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας από την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

1

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα
(τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο
σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στα πλαίσια
των συμβατικών του
υποχρεώσεων από την πρόοδο της κατασκευής της ΕΕΛ Αμαρύνθου
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης:
«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντομίας «το Έργο».

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η κατασκευή των
αναμονών για τις συνδέσεις των κτισμάτων με το κεντρικό σύστημα
αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αμαρύνθου και Γυμνό.
Με το εν λόγω έργο θα κατασκευαστούν αγωγοί U-PVC Σειράς
Σ41 διαμέτρων DN 160 μέσα σε όρυγμα το οποίο θα διανοιχθεί για
τον σκοπό αυτό εγκάρσια της οδού μέχρι την οικοδομική γραμμή,
προκειμένου να παραλειφθούν τα λύματα από κάθε οίκημα. Το
σύνολο των οδεύσεων αναπτύσσεται κάτω από τους κοινόχρηστους
χώρους της πόλης (δρόμοι του σχεδίου πόλης), οι οποίοι είναι στο
σύνολο τους διανοιγμένοι και ασφαλτοστρωμένοι.
Το βάθος των σκαμμάτων θα είναι τόσο ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος θραύσης των αγωγών από εξωτερικά φορτία τυπικό βάθος
1,0-3,0 μ.
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται με άμμο κατάλληλου
πάχους ( 0,15 μ. κάτω και 0,25 μ. από πάνω) και στη συνέχεια με
θραυστό υλικό καλής διαβάθμισης και συμπύκνωσης. Τέλος οι
ανώτερες στρώσεις θα επιχωθούν με καθαρό υλικό λατομείου
(υπόβαση και βάση οδοστρωσίας) και ο δρόμος θα αποκατασταθεί
στην πρότερη κατάσταση με ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Ερέτριας (ΦΕΚ
1494/17-6-2011) μεταξύ των αρμοδιοτήτων της εν λόγω επιχείρησης
είναι και η «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και
ομβρίων υδάτων». Παρόλα αυτά, η ΔΕΥΑ Ερέτριας δε διαθέτει μέχρι
σήμερα Τεχνική Υπηρεσία η οποία να μπορεί να προβεί αφενός στην
εκπόνηση σχετικής μελέτης έργου και αφετέρου στη διαδικασία της
δημοπράτησής και της επίβλεψης της κατασκευής του έργου. Για το λόγο
αυτό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας υποστηρίζει τη ΔΕΥΑ σε
όλα τα τεχνικά θέματα που ανακύπτουν, έπειτα από τη σύναψη
αντίστοιχης Π.Σ.
Δεδομένου ότι:
 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση
της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας ως δικαιούχου του
προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα,
αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το
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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 σύνταξη
και ωρίμανσης μελέτης της Πράξης « ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ («το
Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του Έργου έναντι της Δημόσιας Διοίκησης και να εκτελέσει τις
παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) 2:
1.

Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη
μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2.
Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3.
Σύνταξη και Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την πιθανή
ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ ή το ΠΔΕ.
4.
Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών δημοπράτησης.
5.
Διενέργεια
διαδικασιών
ανάθεσης
και
επιλογής
αναδόχου
εργολήπτη σύμφωνα με τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων.
6.
Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες
συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες
τιμολογούνται σε αυτόν.
7.
Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8.
Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9.
Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος
του προϋπολογισμού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική
παραλαβή.
11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου
με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών
έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του,
ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων
Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των
τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου
και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου
την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
Αναλυτικότερα καθορίζονται ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου:
 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ερέτριας,
 Κύριος του Έργου: Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας,
2

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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 Προϊσταμένη Αρχή: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας
κατά την διαγωνιστική διαδικασία και το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας για όλα τα επόμενα
στάδια.
 Τεχνικό Συμβούλιο: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ
Ευβοίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου (ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ) 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 θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο
προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση της
παρούσας σύμβασης.
 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 Πράξης και γενικότερα των
εγγράφων του έργου.
 Να
ορίσει
τον
εκπρόσωπό
του
στην
Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας.
 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε
βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει
στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου3,
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
ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που απαιτηθεί
ίδια συμμετοχή ή η δαπάνη του ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη4,
εγγράφοντας στην περίπτωση αυτή αντίστοιχο κονδύλιο στον
προϋπολογισμό του.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του
είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας
αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του
κοινού και την προβολή του Έργου.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Δήμος Ερέτριας) αναλαμβάνει δια μέσου
των Τεχνικών και Οικονομικών του Υπηρεσιών, καθώς και των
αρμόδιων συλλογικών του Οργάνων (Οικονομική Επιτροπή και
Δημοτικό Συμβούλιο):
3
4

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
Εφ’ όσον απαιτείται ίδια συμμετοχή ή /και ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη
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 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου σε
περίπτωση εξωτερικής χρηματοδότησης του.
 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 αρχή (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π.), εάν το έργο ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ε.Δ.Α. (Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.) και να προβαίνει στις απαιτούμενες
τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των
Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, στην περίπτωση της χρηματοδότησης
του από το ΕΣΠΑ ή το ΠΔΕ.
 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης
ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.
4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
2014 - 2020.
 Να καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών.
 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών
και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 Να
ορίσει
τον
εκπρόσωπό
του
στην
Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας.
 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου 5) τη
χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε
συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη
κατανομή των πιστώσεων.
 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις
αντίστοιχες πληρωμές.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και διαχειριστικά ικανός
δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και
αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον “Πίνακα 1” του
Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον
“Πίνακα 2” του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν
ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή
ολοκλήρωση τους 6.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης θα καθοριστεί επακριβώς έπειτα από την
5
6

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
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οριστικοποίηση της μελέτης και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της
ΔΕΥΑΕ ή εναλλακτικά από χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Συνολικά η πράξη αποτελείται από το έργο με τίτλο : « ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ »,
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις
έναντι τρίτων, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της μελέτης, την ωρίμανση
αυτής και την έγκριση και παραλαβή της από τα αρμόδια αποφαινόμενα
όργανα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται
όργανο
παρακολούθησης
με
την
επωνυμία
«Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης», με έδρα την Ερέτρια.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 7:
 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,
 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του
και
 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης του
έργου, με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της
πράξης στο Ε.Π., οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας λειτουργίας
ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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, 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 υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης
ένταξης πράξης σε περίπτωση ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, 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.

8

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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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.
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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από
αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη πράξη. 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 .
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.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
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.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 εδ. α’ του Ν. 3614/2007, όπως έχει
τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας
Υλοποίησης
ευθύνεται
καθ’
όλη
τη
διάρκεια
της
παρούσας
προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
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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.

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 της
Χαλκίδας (π.χ. η έδρα του Κυρίου του Έργου).
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 8
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας
σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο 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.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν
προχωρήσει σε 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, μελέτες,
στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και
τους προστιθέντες 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

8

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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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 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

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης
γίνεται
μόνον
εγγράφως
με
κοινή
συμφωνία
των
συμβαλλομένων μερών.
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.

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.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Για τον
ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ιωάννης Λάμπρου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Αμφιτρίτη Αλημπατέ
Δήμαρχος Ερέτριας

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 5/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 31/1/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

