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Δ/νση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,
Πάτρα, 26441
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ:«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 258/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας»
Σχετ.:Την υπ’ αριθμ. οικ.115142/486/15.04.2019 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Aιτωλοακαρνανίας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 258/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου
«Βελτίωση δρόμου Κατούνα – Λουτράκι Αιτωλοακαρνανίας» και παρακαλούμε για
τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
9η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 258/2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ.Δευτέρα, και ώρα 11:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ.122102/595/18.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ. 75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
9η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
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Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα απών).

απών),

και

Λαλιώτης

Παναγιώτης

Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 258/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 15 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Κατούνα
– Λουτράκι Αιτωλοακαρνανίας».
o

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. οικ.115142/486/15.04.2019 εισήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνας Σταρακά, που αναφέρει επί
λέξει:
Σχετ: Η υπ.αρ. α.π 30173/13-2-2019 (ΑΔΑ 99Χ5Ω6Ζ-ΩΘΜ) Απόφαση της Αποκ. Δ/σης
Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου με την οποία επικυρώθηκε η 3/2019 Απόφαση του
Δημ. Συμβουλίου Ακτίου- Βόνιτσας περί Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου
Ακτίου- Βόνιτσας και Περιφ. Δυτ.Ελλάδας.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.
2. Το υπ. αρ. 79157/09.04.2019 έγγραφο της Αποκ. Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου με το οποίο η 15/18.01.2019 απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τέθηκε στο αρχείο
και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα επειδή η 249/2018 απόφαση του Δημ.
Συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας, σχετικά με αντικείμενο της προγραμματικής
σύμβασης του θέματος, ακυρώθηκε με την 287845/14-01-2019 (ΑΔΑ :
Ω3ΕΣΟΡ1Φ-663) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
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3. Την 3/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου - Βόνιτσας, με την οποία
εγκρίνει τηνσύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του ΔήμουΑκτίου - Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου του
θέματος, η οποία επικυρώθηκε με την30173/13-02-2019 (ΑΔΑ: 99Χ5Ω6Ζ-ΩΘΜ)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου,Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1)

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου
«Βελτίωση δρόμου Κατούνα – Λουτράκι Αιτωλοακαρνανίας», όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
2) Όπως δοθεί εξουσιοδότηση στον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.
3) Όπως ορίσετε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του για
την συγκρότηση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης, που προβλέπεται στο άρθρο 5 αυτής.

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση
δρόμου Κατούνα-Λουτράκι Αιτωλοακαρνανίας».
2.Εγκρίνει το Σχέδιο της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3.Eξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Ορίζει τον κ. Κοκκινοβασίλη Πολυδεύκη, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, ως τακτικό μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης που προβλέπεται από το άρθρο 5 αυτής, με
αναπληρωτή του, τον κ. Μπαλαμπάνη Νικόλαο, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και
Περιβάλλοντος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2019.
9η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 258/2019
Σελίδα 4

ΑΔΑ: 61ΝΘ7Λ6-ΝΞΤ

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

9η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
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Π Ρ Ο ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ ΙΚ Η Σ ΥΜ Β ΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξ ύ
«Περ ι φέρ εια ς Δυ τ ική ς Ε λλ άδ α ς»
και
«Δ ήμο υ Ακτ ίο υ -Βό νιτσ α ς »
για το έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)»

ΑΔΑ: 61ΝΘ7Λ6-ΝΞΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)»
»

Στην Πάτρα, σήμερα την , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που εδρεύει στην Βόνιτσα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο κ. Γεώργιο-Θεόδωρο Αποστολάκη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2.

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, όπως εκπροσωπείται από τον
Περιφερειάρχη κο Απόστολο Κατσιφάρα και η οποία 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/7-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2.

Την με αριθμ. 3/2019
«Έγκρισης σύναψης

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας περί
Προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», (ΑΔΑ: 99Χ5Ω6Ζ-ΩΘΜ) και ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης
αυτής
3.

Την με αριθμ. …………….. απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης σύναψης

Προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.

Με την υπ’ αριθμ.Ε071 ΤΡΟΠ.0/24.11.2016 Συλλογική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΩΖ5Ψ4653Ο7-4ΥΚ) με την οποία εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε.2016 το
έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)» ,
προϋπολογισμού 3.550.000,00€ με το Φ.Π.Α., με κωδικό: 2016ΣΕ07100019.

2.

Με

την

υπ’αρίθμ:134462/15-12-2016

(ΑΔΑ:ΩΗΘΙ4653Ο7-ΗΝ8)

Απόφαση

του

Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία:
“ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2016ΣΕ07100019
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)» ΔΥΝΑΤΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ’’,
3.

ΝΑ

Την 100/19-05-2017 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά με την έγκριση αποδοχής
χρηματοδότησης από την ΣΑΕ 071 για την υλοποίηση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ),το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντομίας «το Έργο».
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Το έργο αναφέρεται στην βελτίωση του δρόμου Κατούνα - Λουτράκι, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας,
Νομού Αιτωλ/νίας.
Πρόκειται για δρόμο ασφαλτοστρωμένο μήκους 8.160 μέτρων, με ικανοποιητικό πλάτος στα περισσότερα
τμήματά του, αλλά με πολλά προβλήματα φθοράς στο κατάστρωμά του και με μεγάλη ελικτότητα.
Ο δρόμος εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου και όχι μόνο, που θέλουν να κινηθούν
προς το Λουτράκι, την Βόνιτσα, την Λευκάδα .
Παράλληλα με την κατασκευή του δρόμου θα γίνει και αντικατάσταση του υπάρχοντος, κατά μήκος του
δρόμου, δικτύου ύδρευσης.
Οι κυριότερες επεμβάσεις αφορούν στην βελτίωση της χάραξης στο χώρο. Προτείνεται δηλαδή αφ’ ενός
η βελτίωση της οριζοντιογραφίας, αφ’ ετέρου η βελτίωση της μηκοτομής.
Η βελτίωση της οριζοντιογραφίας γίνεται με την προοπτική της αναβάθμισης της ποιότητας του
υπάρχοντος δρόμου, σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε. που δημοσίευσε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Επομένως γίνεται σημαντική
παρέμβαση αλλαγής και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Κατ’ αρχάς το πλάτος προβλέπεται
αρκετά μεγαλύτερο από το υπάρχον. Επίσης καταργούνται αρκετές στροφές και βελτιώνονται όλες οι
υπόλοιπες. Για να γίνει αυτό, μετατοπίζεται ο άξονας αρκετά, σε ορισμένα σημεία.
Στην περίπτωση των ελιγμών που προτείνεται διαμόρφωση, εφαρμόζονται οι ακτίνες καμπυλότητας
που υποδεικνύονται από τους κανονισμούς.
Εφαρμόζονται τα κριτήρια ασφαλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή και ασφαλής
κυκλοφορία.
Η βελτίωση της μηκοτομής γίνεται επίσης σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε. και με γνώμονα την κατάργηση
και αποφυγή των πολλών κατακόρυφων θλάσεων του άξονα. Επίσης λαμβάνεται πρόνοια να επιτευχθεί κατά
μήκος κλίση που να μην υπερβαίνει σε κανένα σημείο την τιμή του 8%.

Δεδομένου ότι 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 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 άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης
του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)» 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
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 διακηρύξεων.

4.

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων.

5.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους.
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6.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

7.

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του

8.

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής (Προϊσταμένη Αρχή : είτε
η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αιτωλοακαρνανίας είτε η

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για θέματα που αφορούν και

προβλέπονται από το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και από το Π.Δ 7/2013 άρθρο 3 παρ.2
και

από

τις

από

αυτά

απορρέουσες

αρμοδιότητες)

και

της

Διευθύνουσας

Υπηρεσίας

(Τμ.Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτ/νίας), όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:


Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.



Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή
του και να συνεργάζεται μαζί του .



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 5 της παρούσας.



Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές
ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του .



Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου.



Να

προβεί

σε

οποιαδήποτε

ενέργεια

σχετικά

με

την

συντέλεση

των

απαλλοτριώσεων(παρακατάθεση αποζημίωσης δικαιούχων) που απαιτούνται για την υλοποίηση
του έργου, έτσι

ώστε να

εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της

εκτέλεσης του έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
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Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.



Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.



Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης το διαγωνισμό.



Να διενεργεί το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.



Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής
σύμβασης.



Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του
Έργου.



Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον
Κύριο του Έργου.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 3.550.0000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) (ΣΑΕ 071) με κωδικό Κ.Α:2016ΣΕ07100019.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της, και αναλύεται ως εξής:
4.1 Δύο (2) μήνες για την ωρίμανση του Έργου, την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης και την
σύνταξη των διακηρύξεων
4.2 Οκτώ (8) μήνες για την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με

τη

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4.3 Δώδεκα (12) μήνες για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου
4.4 Οκτώ (8) μήνες για τις διαδικασίες παραλαβής του έργου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία στον
κύριο του έργου.
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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 Ι.Π Μεσολογγίου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :


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 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
με τον αναπληρωτή του.

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 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 συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από
τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε
σχέση με το συγκεκριμένο έργο. 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.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι
του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
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.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

