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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ταχ.∆/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
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Πληροφορίες: Γ. Αγγελοπούλου
Τηλέφωνο :2613613521
FAX : 2613613523
Email :anapt.agrot@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 31 ∆εκεµβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 345897/1504
ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου
∆/νση ∆ιοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Πάτρα,
26441
Για έλεγχο νοµιµότητας
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας
∆ιοικητήριο, Μανωλοπούλου 47,
Πύργος, 27100
2. ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού
Αλφειού 46, Πύργος, 27100
3. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
4. Γραφείο Εκτελεστικής Γραµµατέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

ΘΕΜΑ: «∆ιαβίβαση της υπ’ αριθµ. 230/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. 338703/8907 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 230/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού – Αλφειού Νοµού
Ηλείας, για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες» και
παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα σήµερα την 30η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ.οικ.346136/1505,24-12-2013
πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 µελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω µέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονοµίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύµβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου – Στούµπου Αδαµαντία - Περιφερειακή Σύµβουλος/Τακτικό
µέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύµβουλος/Τακτικό µέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
6. Βάλαρης ∆ηµήτριος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
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9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιµος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε Βαθµό Ε’, σύµφωνα µε την απόφαση οικ. 160453/2337 του
Περιφερειάρχη ∆υτικής 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 230/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2o θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και του Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού – Αλφειού Νοµού Ηλείας, για την πρόληψη και
αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες».
Το θέµα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε την αρµοδιότητα της παραγράφου
2 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Καφύρα
Χαράλαµπου:
Σας γνωρίζουµε ότι µε την αρίθ. 48601/27-12-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η
περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 40.000,00 € από µεταβιβασθείσες
πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε σκοπό την απόδοσή τους στον
Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β ) Πηνειού Αλφειού

Ηλείας για την πρόληψη και

αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες.

Κατόπιν αυτών έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) και
ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/2010, περί Οργανισµού Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ225/Α/27-12-2010)
3. Την αριθ. 3/28-1-2013

απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας

σχετικά µε την έγκριση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
4. Την αρίθ. 144/25-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.∆.Ε µε την
η

οποία εγκρίθηκε η 1 τροποποίηση προϋπολογισµού της Π.∆.Ε (Π.Ε Ηλείας) τρέχοντος
οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε την οποία η συγκεκριµένη πίστωση των 40.000,00 €
εγγράφηκε στον προϋπολογισµό της Π.Ε Ηλείας Ε.Φ 310 ( ∆/νση Τεχνικών Έργων) και
Κ.Α.Εξόδων 0873 «Αµοιβές Νοµικών προσώπων»
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5.

Την αρ. 44/2013 απόφαση, περί τροποποίησης της αρ. 182/2011 απόφασης του

Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας που αφορά στην Σύσταση Επιτροπής µε τον
τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου» και
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτήν (ΦΕΚ 730/Β/29-3-2013) για την έγκριση σύναψης
προγραµµατικών συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 «Καλλικράτης».
ης

6. Το υπ΄αρ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26 ∆/νσης του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους που µας γνωρίζει ότι «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε
ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσµευση
συγκεκριµένης πίστωσης στον προϋπολογισµό του έτους 2013.
7.Τις διατάξεις Β.∆. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α 243) περί Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
8.Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 606/1960 Β.∆. περί Συστάσεως Γενικού Οργανισµού
Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήµερα.
9. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Οργανώσεως Λειτουργίας & Καταστάσεως Προσωπικού
του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
10.Την µε αριθµ. 5/13-12-2013__ απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του
Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας µε την οποία
ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
11.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α 114/30-62006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
12. Το γεγονός ότι οι διατάξεις µε τις οποίες διέπεται η λειτουργία των Περιφερειών δεν
προβλέπουν την χρηµατοδότηση ή την οικονοµική ενίσχυση άλλων φορέων του ∆ηµοσίου
Εισηγούµε όπως:
1. Εγκρίνεται την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε τον
Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β) Πηνειού – Αλφειού Ν. Ηλείας για την εκτέλεση
έργων πρόληψης και αποκατάστασης ζηµιών από πληµµύρες σύµφωνα µε το συνηµµένο
σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης το οποίο µε την αρίθ. 5/2013 απόφασή του το ∆.Σ του
Γ.Ο.Ε.Β Πηνειού – Αλφειού του Ν. Ηλείας έχει εγκρίνει.
2. Εξουσιοδοτηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ηλείας για την υπογραφή της
Προγραµµατικής Σύµβασης.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των µελών, το σώµα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας και του Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού – Αλφειού Νοµού Ηλείας, για την πρόληψη και
αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες, από την ηµεροµηνία υπογραφή της, η
οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
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προϋπολογισµού 40. 000,00 € µε το Φ.Π.Α

Στoν Πύργο, σήµερα την …/……/2013, τα παρακάτω συµβαλλόµενα µέρη:
1) Ο Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού –
Αλφειού Ηλείας, που εδρεύει στον Πύργο και εκπροσωπείται νόµιµα από
τον πρόεδρο του ∆.Σ. του Οργανισµού κ. Αναστάσιο Αλτάνη.
2) Η

Περιφέρεια

εκπροσωπείται

∆υτικής
νόµιµα

για

Ελλάδας,
την

που

εδρεύει

υπογραφή

της

στην

Πάτρα,

παρούσας

από

και
τον

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας κ. Χαράλαµπο Καφύρα .

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/3006-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση κατασκευής δηµόσιων έργων »
(ΦΕΚ Α 116/18-06-2008) και τα εκτελεστικά του ∆ιατάγµατα έτσι όπως
τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.
3. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010)
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/2010, περί Οργανισµού Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ225/Α/27-12-2010)
5. Τις διατάξεις Β.∆. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α 243) περί Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
6. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 606/1960 Β.∆. περί Συστάσεως Γενικού Οργανισµού
Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήµερα.
7. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Οργανώσεως Λειτουργίας & Καταστάσεως Προσωπικού
του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
8. Την µε αριθµ. 5/13-12-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του
Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
9. Την µε αριθµ. 230/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Συµφώνησαν και συνοµολόγησαν τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Περ/κή Ενότητα Ηλείας) επιχορηγήθηκε από
το Υπουργείο Εσωτερικών µε το ποσό των 40.000,00 € µε µεταβιβασθείσες πιστώσεις
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σύµφωνα µε την αριθ.
48601/27-12-2013 [Α∆Α: Β4ΜΓΝ-ΝΚΨ] απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µε
σκοπό την απόδοσή τους στο Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων
(Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών
από πληµµύρες.
1) Το αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης αφορά :
Τις απαιτούµενες δράσεις – εργασίες του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού Ηλείας για την
πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες, µε διατεθείσα πίστωση
40.000,00 σύµφωνα µε την αριθ. 48601/27-12-2013 [Α∆Α: Β4ΜΓΝ-ΝΚΨ]
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
2) Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, αναλαµβάνει να χρηµατοδοτήσει την εκτέλεση
των
εργασιών του έργου ………………………………………………………………………….

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η συνεργασία
των συµβαλλόµενων µερών για την εκτέλεση των εργασιών πρόληψης και
αποκατάστασης ζηµιών από πληµµύρες.
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100
του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α87/7-6-2010), ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής
δηµόσιων έργων προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008. Οι συµβαλλόµενοι
φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
Ο Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού
Ηλείας αναλαµβάνει
•

Την διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας

σύµβασης.
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• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας.
• Να

µεριµνήσει

για

την

χορήγηση

των

αναγκαίων

εγκρίσεων

και

αδειοδοτήσεων από τους αρµόδιους φορείς
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αναλαµβάνει:
Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας
Σύµβασης
Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω:
•

Φορέας χρηµατοδότησης του έργου ορίζονται: Η Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας,

•

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται ο Γενικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας

•

Προϊστάµενη

Αρχή

ορίζεται

το

∆ιοικητικού

Συµβούλιο

Γενικός

Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού
Ηλείας του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
•

∆ιευθύνουσα (Επιβλέπουσα) Υπηρεσία ορίζεται το αρµόδιο Τµήµα του
Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού –
Αλφειού Ηλείας

•

Κύριος του Έργου: Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πηνειού – Αλφειού Ηλείας

ΑΡΘΡΟ 4
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης ορίζεται η περιοχή
ευθύνης του Γενικού Οργανισµου Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού –
Αλφειού Ηλείας
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ. Η συµµετοχή των φορέων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του έργου
φαίνεται παρακάτω:
•

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συµµετέχει εξολοκλήρου στη χρηµατοδότηση
του έργου µε ποσό 40.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),

ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύµφωνα την αριθ. 48601/27-12-2013 [Α∆Α: Β4ΜΓΝ-ΝΚΨ] απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ο συνολικός προϋπολογισµός για την πρόληψη και
αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες είναι 40.000,00 €:
Το έργο αναµένεται να περατωθεί σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συµβαλλόµενοι εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της Σύµβασης και
διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων,
αποφασίζουν

τη

σύσταση

οργάνου

µε

την

επωνυµία

«Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης», µε έδρα το Πύργο Ηλείας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
-

δύο (2) εκπρόσωπους

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε τους

αναπληρωτές τους
-

έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων
(Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των

εκπρόσωπων

της Περιφέρειας

∆υτικής Ελλάδας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.

Η Επιτροπή ορίζεται ως ακολούθως:
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

1. Βάλαρης ∆ηµήτριος : Τακτικό Μέλος, ως πρόεδρος
2. Γεωργιόπουλος Γεώργιος: Αναπληρωµατικό Μέλος, αναπληρωτής πρόεδρος
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3. Γαρουφαλής Νικόλαος : Τακτικό Μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος : Αναπληρωµατικό Μέλος

Β. Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
1. _____________________________ : Τακτικό Μέλος
2. ____________________________ : Αναπληρωµατικό Μέλος

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 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, το αργότερο
σε 10 ηµέρες από την υπογραφή της παρούσας Π.Σ. και συνεδριάζει σε τακτά
χρονικά διαστήµατα για τη διαπίστωση της πορείας του έργου . Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της
εγκαίρως και 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 υπάλληλος Της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ο
οποίος υποχρεούται να τηρεί πρακτικά.
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 εκτέλεση 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 έκτακτα όταν προκύψει θέµα ή
ζητηθεί από δύο τουλάχιστον 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
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υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης φυλάσσονται από τον γραµµατέα της Επιτροπής και κοινοποιούνται
σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα
δύο µέλη του. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και δεσµεύουν όλους
τους συµβαλλόµενους φορείς, σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και
λήγει µε την οριστική παραλαβή του έργου, που προβλέπονται στο άρθρο 6 της
παρούσης.
H διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται ύστερα από οµόφωνη απόφαση της Κοινής
Επιτροπής παρακολούθησης, κατόπιν εισήγησης της ∆ιευθύνουσας (Επιβλέπουσας)
Υπηρεσίας που ορίζεται το αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρµογή της
παρούσας Σύµβασης και είναι υπεύθυνοι για την αρτιότητα των µελετών και την
έγκαιρη παράδοση αυτών. 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 ζηµιά του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων για θέµατα που αναφέρονται
στην ερµηνεία και εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης θα γίνεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι
οµόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται άπαξ η λήψη της απόφασης, ώστε να επιτευχθεί
οµοφωνία κατά την επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κάθε διαφορά µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της
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παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, η επίλυσή της παραπέµπεται στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆ΕΠΙΝ η οποία εντός 20 ηµερών υποχρεούται να
διευθετήσει το θέµα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που
έχουν ήδη συνταχθεί, ή θα συνταχθούν από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης
•

θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Γενικού Οργανισµού Εγγείων
Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας και της
Περιφέρειας

∆υτικής

Ελλάδας

που

έχουν

το

δικαίωµα

να

τα

επαναχρησιµοποιήσουν το καθένα τους, ελεύθερα.
•

θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων των

στην

παρούσα συµβαλλοµένων ,κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και
•

θα παραδοθούν στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά
και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στο Γενικό Οργανισµό
Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας και
στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας χωρίς την καταβολή αµοιβής.

Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη
λήξη ή λύση αυτής, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αναλαµβάνει την
υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων
(Γ.Ο.Ε.Β.)

Πηνειού

–

Αλφειού

Ηλείας,

οποιαδήποτε

έγγραφα

ή

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την υλοποίηση του
αντικειµένου της Σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης, απαιτείται η γνώµη της
Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης και έγγραφη συµφωνία, η οποία θα
υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, µε την
προϋπόθεση ότι θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοσίων έργων
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(Ν. 3669/2008). 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 δύο (2) πρωτότυπα
έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα (1) αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΙΑ ΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας για την υπογραφή της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
3. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σύµφωνα µε το άρθρο 6
της προγραµµατικής σύµβασης:
Από την Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας:
• ως τακτικό µέλος και πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής τον κ. Βάλαρη ∆ηµήτριο,
Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας µε αναπληρωτή
του τον κ. Γεωργιόπουλο Γιώργο, Περιφερειακό Σύµβουλο της ίδιας
Περιφερειακής Ενότητας που ορίζεται και ως αναπληρωτής πρόεδρος.
• ως τακτικό µέλος της Κοινής Επιτροπής τον κ. Γαρουφαλή Νικόλαο
Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας µε αναπληρωτή
του τον κ. Μπουγά Κωνσταντίνο Περιφερειακό Σύµβουλο της ίδιας
Περιφερειακής Ενότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 230/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας –Απόφαση 230/2013
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας της Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας –Απόφαση 230/2013
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