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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Θέµα: Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Σκοπέλου και της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου για την υλοποίηση
της πράξης «∆ίκτυο Αποχέτευσης Πανόρµου»

Στη Σκόπελο σήµερα, την 11η Φεβρουάριου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00’’, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1050/07.02.2013 πρόσκληση της Προέδρου
του, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Φύβγας Γεώργιος
Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Αναστασίου Ιωάννης
Λαγουδάκης Γεώργιος
Παπαδαυίδ Μάχη
Φαδάκης Αθανάσιος
Σαλπαδήµου - ∆ιαµάντου Αλεξάνδρα
Βασιλούδης Χρήστος
Καραγκιόζος Ιωάννης
( Απών από το 5ο έως το 18ο Θ.)
12. Πατσής Ελευθέριος
13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ
14 Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.

Τζουβελέκης Άγγελος
Βαφίνης Νικόλαος

3.

Πατσής Γεώργιος

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της
διάταξης που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ.
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος
∆αλακιάρη, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.

Κοινότητας
ηµερήσιας
Ελισσάβετ
κ. Μαρία

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ∆ήµου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα
14 µέλη κατά την έναρξή της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
H Πρόεδρος, εισηγούµενη το 12ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης έδωσε το λόγο στο
∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε:

Με την υπ αριθ.103/2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης
Αποχέτευσης Σκοπέλου εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του
∆ήµου Σκοπέλου και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου
για την υλοποίηση της πράξης «∆ίκτυο Αποχέτευσης Πανόρµου» στο πλαίσιο του
Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
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 (∆ικαιούχων) 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.
∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Σκοπέλου» δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως
δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου «∆ίκτυο Αποχέτευσης Πανόρµου» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης ∆ήµος Σκοπέλου διαθέτει
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το
ΕΣΠΑ, 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 Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.
Σας υποβάλλω το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης και παρακαλώ για την
έγκρισή της.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση
απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του ∆ηµάρχου.
Αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Σκοπέλου και της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου για την υλοποίηση
της πράξης «∆ίκτυο Αποχέτευσης Πανόρµου» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας.
2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Μιχελή για την υπογραφή της παρούσας
σύµβασης.
Ως προς την ανωτέρω απόφαση µειοψήφησαν
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.
Ραµαντάνης Εµµανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων, οι οποίοι έδωσαν λευκή
ψήφο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος
Παναγιώτα Αγγελέτου

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

Ακριβές Απόσπασµα
Σκόπελος, 12.02.2013
Η Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών
Σπυριδούλα Καρβέλη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

τίτλος υποέργου 1
«∆ίκτυο αποχέτευσης Πανόρµου»
Στη Σκόπελος, σήµερα την ______________, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:
1. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Σκοπέλου, που εδρεύει
στη Σκόπελο, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆Σ κ. Γεώργιο
Μιχελή, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»
2. του ∆ήµου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το
∆ήµαρχο Σκοπέλου Γεώργιο Μιχελή, 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. Τον Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/03-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο
22 παρ. 3 αυτού.
2. Την 32/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σκοπέλου περί έγκρισης
του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τη ∆ΕΥΑ Σκοπέλου και της υπογραφής της.
3. Την
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Σκοπέλου περί
έγκρισης του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον ∆ήµο Σκοπέλου και της
υπογραφής της.
4. Το αριθ. εγγραφής 02210028/104/07/2011-08-10 Επιβεβαίωση/Πιστοποιητικό της TUV
AUSTRIA HELLAS, µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα
Υλοποίησης, όπως εξειδικεύονται στους οδηγούς εφαρµογής ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ
1431-2.
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ τίτλος υποέργου 1 «∆ίκτυο Αποχέτευσης Πανόρµου»,
το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».
Το Έργο συνίσταται στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων του οικισµού του
Πανόρµου, µήκους 1,85 Km περίπου, µε τα ανάλογα φρεάτια ελέγχου.
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 (∆ικαιούχων) 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.
∆εδοµένου 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 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.

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της
αρµοδιότητας υλοποίησης του υποέργου 1 «∆ίκτυο Αποχέτευσης Πανόρµου» («το Έργο») της
πράξης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ στο πλαίσιο του
(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 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 ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1) Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη µελετών και λήψη των
απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) ∆ιαχείριση 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 (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.
Άρθρο 2ο
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων
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
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης.
• 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 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 οµαλής
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει
δική του ΣΑΕ
• 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.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται
στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης.
• 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.
• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου
Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και να προβαίνει στις απαιτούµενες
τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών
∆ελτίων Υποέργων.
• Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος 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 ∆ιαχείρισης.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης 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 παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωµές.
• 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.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής 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.
Αρθρο 3ο
Ποσά και πόροι χρηµατοδότησης
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 377.770,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.
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.
Άρθρο 4ο
∆ιάρκεια
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.
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.
Άρθρο 5ο
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την
επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τη Σκόπελο
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται απόi:
- 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 τον κύριο του έργου , µε τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, οι συµβαλλόµενοι φορείς 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 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.
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 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.
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.
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
Άρθρο 6ο
Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες
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.
Άρθρο 7ο
Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης
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.
Άρθρο 8ο
Εκπροσώπηση
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.
Άρθρο 9ο
Επίλυση ∆ιαφορών
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 ∆ικαστήρια
του Βόλου.
Άρθρο 10ο
Μεταφορά – Απασχόληση προσωπικού
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.

Άρθρο 11ο
Ειδικοί Όροι
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει 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 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 τον
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 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.
Άρθρο 12ο
Τελικές ∆ιατάξεις
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 ∆ιαχείρισης
του Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τη ∆ΕΥΑ Σκοπέλου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

Για το ∆ήµο Σκοπέλου
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

1.1 τίτλος υποέργου 1

∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)

∆ΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

4. Φορέας λειτουργίας

∆ΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξηςi

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυµάτων

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

7. Προϋπολογισµός

377.770,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 16%)

Προϋπολογισµός υποέργου 1
Προϋπολογισµός υποέργου ν
Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης

377.770,00 €

8. ∆ιάρκεια υλοποίησης
∆ιάρκεια σε µήνες

Έξι (6)

υποέργο 1
υποέργο ν
Σύνολο Πράξης

377.770,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙi
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣi

Έγγραφο / απόφαση

Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης Αριθµός πρωτ./ ηµεροµηνία

Θεώρηση της µελέτης

ΤΥ∆Κ Ν. Μαγνησίας

Έγκριση της µελέτης και των Τ∆

∆Σ της ∆ΕΥΑΣ

Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και
υπογραφής της

∆Σ ∆ΕΥΑΣ

Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και
υπογραφής της

∆Σ ∆ήµου Σκοπέλου

Άδεια αρχαιολογικών υπηρεσιών

ΙΓ Εφορεία Κλασσικών &
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
7η Εφορία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων
Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων

Περιβαλλοντικοί Όροι

∆/νση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου

Τεχνική Μελέτη-Τ∆

Χ

Περιβαλλοντικοί Όροι

Χ

Αδειοδοτήσεις

Χ

φορέας υλοποίησης

