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Πάτρα 09 επτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 219412/1307
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 908/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:219398/3833/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 908/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Αγρινίου και του Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΒΕΛΣΙΩΗ
ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΗ ΠΡΟ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΜΤΡΣΙΑ ΣΡΙΧΩΝΙΔΟ, ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΛΗΨΕΩ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ», προχπολογιςμοφ 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),με
κωδικό: Κ.Ε 2019ΕΠ00100035», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 48/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 07θ επτεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ 221890/1327/03-09-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Σςοφμα και θ Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
Αρ. Απόφαςθσ 908/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Αγρινίου και
του Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΗ ΠΡΟ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ
ΜΤΡΣΙΑ ΣΡΙΧΩΝΙΔΟ, ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΛΗΨΕΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ», προχπολογιςμοφ 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),με κωδικό: Κ.Ε 2019ΕΠ00100035».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 219398/3833/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Σασ διαβιβάηουμε τθν Α.Ρ. 219340/3827/2-9-2020 ειςιγθςθ του Αντ/ρχθ Υποδομϊν και Ζργων , ςφμφωνα με το
άρκρο 132 παρ.9 του Ν. 4714/2020, που αφορά τθν ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Αγρινίου και του Διμου Θζρμου του ζργου του κζματοσ, και
παρακαλοφμε για τισ ενζργειζσ ςασ.
Επιπρόςκετα αποςτζλλεται Σχζδιο Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ
Η Α.Ρ. 219340/3827/2-9-2020 ειςιγθςθ του Αντ/ρχθ Υποδομϊν και Ζργων ζχει ωσ εξισ:
Ο ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΩΝ ΤΗΣ Ρ.Δ.Ε
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) και ειδικότερα το άρκρο 100 αυτοφ.
2. Το άρκρο 132 παρ.9 του Ν. 4714/2020 ςφμφωνα με το οποίο «θ ςφναψθ των προγραμματικϊν
ςυμβάςεων των Ο.Τ.Α αϋ και β βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ»
3. Τθν 83/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αγρινίου, με τθν οπο ία εγκρίνει τθν ςφναψθ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Αγρινίου και του
Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου του κζματοσ, θ οποία επικυρϊκθκε με τθν 84702/10.06.2020
(ΑΔΑ 62Μ9Ο1Φ-0ΑΣ) Απόφαςθ τθσ Αποκ. Δ/ςθσ Ρελ/ςου, Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου.
4. Τθν 44/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Θζρμου με τθν οποία εγκρίνει τθν ςφναψθ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου Αγρινίου και του
Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου του κζματοσ, θ οποία επικυρϊκθκε με τθν 64930/12.05.2020
(ΑΔΑ ΨΕΝ6Ο1Φ-9Ψ) απόφαςθ τθσ Αποκ. Δ/ςθσ Ρελ/ςου, Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Τθν ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , του Διμου
Αγρινίου και του Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΟΣ ΙΕΕΣ
ΜΟΝΕΣ ΜΥΤΙΑΣ ΤΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΡΟΔΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΟΣ
ΡΑΑΒΟΛΑΣ» με Κ.Ε 2019ΕΡ00100035
2. Τθν ζγκριςθ των όρων τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του Διμου
Αγρινίου και του Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΟΣ ΙΕΕΣ ΜΟΝΕΣ
ΜΥΤΙΑΣ ΤΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΡΟΔΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΟΣ ΡΑΑΒΟΛΑΣ» ,
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο ςχζδιο τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ απόφαςθσ
3. Τθν εξουςιοδότθςθ ςτον κ. Ρεριφερειάρχθ για τθν υπογραφι τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ.
4. Τον οριςμό μζλουσ του Φορζα Υλοποίθςθσ με τον αναπλθρωτι του για τθν ςυγκρότθςθ τθσ κοινισ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 αυτισ.

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
Το Σχζδιο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ζχει ωσ εξισ:

ΣΧΕΔΙΟ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρκρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξφ τθσ
«Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
του
«Διμου Αγρινίου»
και του
«Διμου Θζρμου»
για το ζργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΟΣ ΙΕΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΤΙΑΣ ΤΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΡΟΔΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΟΣ ΡΑΑΒΟΛΑΣ»

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΟΣ ΙΕΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΤΙΑΣ ΤΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΡΟΔΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΟΣ ΡΑΑΒΟΛΑΣ»
Στθν Ράτρα, ςιμερα τθν , μεταξφ των παρακάτω ςυμβαλλομζνων :
1. τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρεριφερειάρχθ Κο Νεκτάριο
Φαρμάκθ και ο οποίοσ κα αποκαλείται εφεξισ ςτθν παροφςα χάριν ςυντομίασ «Φορζασ Υλοποίθςθσ»
2.
Των Διμων τθσ Ρ.Ε Αιτ/νίασ:
2.1 του Διμου Αγρινίου, , όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο
κ. Γεϊργιο Ραπαναςταςίου,
2.2 του Διμου Θζρμου, , όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο
κ. Σπυρίδωνα Κωνςταντάρα
και οι οποίοι κα αποκαλοφνται εφεξισ ςτθν παροφςα χάριν ςυντομίασ ωσ «Κφριοι του ζργου»
Ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και ειδικότερα τισ παρακάτω διατάξεισ όπωσ
αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά :
1.
Το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) και ειδικότερα το άρκρο 100 αυτοφ.
2.
Τθν με αρικμ. 83/2020 απόφαςθ του του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Αγρινίου, περί «Ζγκριςθσ
ςφναψθσ Ρρογραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου Αγρινίου, του Διμου Θζρμου, και τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», και ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ αυτισ.
3.
Τθν με αρικμ. 44/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Θζρμου περί «Ζγκριςθσ
ςφναψθσ Ρρογραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου Αγρινίου, του Διμου Θζρμου, και τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», και ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ αυτισ
4.
Τθν με αρικμ ………….. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρερειφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
περί «Ζγκριςθσ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου Αγρινίου, του Διμου Θζρμου, και τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». ςυμφωνοφνται και γίνονται αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα:
ΡΟΟΙΜΙΟ
Με τθν υπ’ αρικμ. 48705 / 07.05.2019 Συλλογικι Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ. (ΑΔΑ:
ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) με τθν οποία εντάχκθκε ςτθν Σ.Α.Ε.Ρ. 001 το ζργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΙΕΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΤΗΣ Ρ.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ» , με κωδικό: 2019ΕΡ00100035 ,
το οποίο περιλαμβάνει 4 υποζργα και ωσ 1ο υποζργο το ζργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΟΣ ΙΕΕΣ ΜΟΝΕΣ
ΜΥΤΙΑΣ ΤΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΡΟΔΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΟΣ ΡΑΑΒΟΛΑΣ»
προχπολογιςμοφ 1.500.000,00€ με το Φ.Ρ.Α το οποίο κα αναφζρεται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ ωσ «το Ζργο».
Το ζργο αφορά τθν βελτίωςθ των οδϊν πρόςβαςθσ ςτισ παρακάτω μονζσ και προςκυνθματικοφσ χϊρουσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ:
Α. Δρόμοσ αρμοδιότθτασ Διμου Αγρινίου:
1. Η Ι.Μ Μεταμορφϊςεωσ του Σωτιροσ Ραραβόλασ είναι ζνα Νεόκτιςτο Μοναςτιρι τθσ τελευταίασ 10ετίασ, ςτθ
περιοχι Άνω Τραγάνα του Τ.Κ Ραραβόλασ ςτθ κζςθ Τςουκαλάδεσ. Η οδόσ πρόςβαςθσ προσ τθν Ι.Μ είναι
αςφαλτοςτρωμζνθ αλλά ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ παρουςιάηει προβλιματα (κακιηιςεισ, λακκοφβεσ, ζλλειψθ
τεχνικϊν απορροισ ομβρίων, ζλλειψθ ςιμανςθσ)
Β. Δρόμοι αρμοδιότθτασ Διμου Θζρμου:
1. Η Ι.Μ Μυρτιάσ Τριχωνίδασ βρίςκεται ςτθ μζςθ περίπου του δρόμου που ςυνδζει το Αγρίνιο με το Θζρμο .Είναι
ζνα ςπουδαίο βυηαντινό μνθμείο με ιςτορία 1000 χρόνων, ζνα ονομαςτό, ιςτορικό και καλλιτεχνικό κζντρο τθσ
περιοχισ. Η οδόσ πρόςβαςθσ προσ τθν Ι.Μ είναι αςφαλτοςτρωμζνθ αλλά ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ παρουςιάηει
προβλιματα (κακιηιςεισ,λακκόυβεσ, ζλλειψθ τεχνικϊν απορροισ ομβρίων).
2. Η Ι.Μ Τιμίου Ρροδρόμου Αναλιψεωσ είναι ζνα από τα αρχαιότερα μοναςτιρια ςτθν ΡΕ Αιτωλοακαρνανίασ.
Βρίςκεται ςτο χωριό Ανάλθψθ Θζρμου.
Η οδόσ πρόςβαςθσ προσ τθν Ι.Μ είναι αςφαλτοςτρωμζνθ αλλά ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ παρουςιάηει
προβλιματα (κακιηιςεισ,λακκοφβεσ κλπ)
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που κα εκτελεςτοφν, κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν αποκατάςταςθ των φκορϊν και βλαβϊν των
πιο πάνω δρόμων, τθν άρςθ τθσ επικινδυνότθτασ και κα επιδιϊκουν τθν επαναφορά του ζργου ςτθν αρχικι του
κατάςταςθ και τθ γενικότερθ βελτίωςθ του και κα περιλαμβάνουν κυρίωσ εργαςίεσ :
 Χωματουργικϊν, με κακαριςμοφσ επενδεδυμζνων τάφρων, πρανϊν, ερειςμάτων κλπ, άρςθ καταπτϊςεων.
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 Τεχνικϊν ζργων, περιοριςμζνθσ εκτάςεωσ ςε κζςεισ βλαβϊν,
 Οδοςτρωςίασ, με τοπικζσ εξυγιάνςεισ οδοςτρωμάτων, με καταςκευι ςτραγγιςτθριϊν.
 Αςφαλτικϊν, με εργαςίεσ αποκατάςταςθσ του φκαρμζνου αςφαλτοτάπθτα, με αςφαλτικζσ ιςοπεδωτικζσ
ςτρϊςεισ ςτακεροφ και μεταβλθτοφ πάχουσ, αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κυκλοφορίασ.
 Σιμανςθσ και αςφάλειασ, με εργαςίεσ αντικατάςταςθσ φκαρμζνων ςτθκαίων, τοποκζτθςθ νζων ςτθκαίων, με
προτεραιότθτα ςτισ κζςεισ υφιςταμζνων τεχνικϊν και κατά τθν απόλυτθ επιλογι τθσ υπθρεςίασ, αντικατάςταςθ
κατεςτραμμζνων ςτθκαίων γεφυρϊν, τοποκζτθςθσ πλθροφοριακϊν και ρυκμιςτικϊν πινακίδων οδικισ ςιμανςθσ,
διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ.
Κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία προκφψει, από τθν δράςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ι άλλων που
πικανόν να παρουςιαςτοφν κατά το χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Δεδομζνου ότι ο Φορζασ Υλοποίθςθσ διακζτει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ (τεχνικζσ και οικονομικζσ
υπθρεςίεσ, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία ςτελζχωςθ κλπ) για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου, τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 100 του Ν. 3852/2010, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτθ ςφναψθ τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, με τθν οπο ία
προςδιορίηουν το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ.
ΑΘΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ αποτελεί θ άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ υλοποίθςθσ του
ζργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΟΣ ΙΕΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΤΙΑΣ ΤΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΡΟΔΟΜΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΟΣ ΡΑΑΒΟΛΑΣ» για λογαριαςμό των Κυρίων του Ζργου από το
Φορζα Υλοποίθςθσ.
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου και για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Φορζασ
Υλοποίθςθσ αναλαμβάνει τθν άςκθςθ για λογαριαςμό των Κυρίων του Ζργου τθσ αρμοδιότθτασ να εκτελζςει τισ
παρακάτω ενζργειεσ :
1. Ωρίμανςθ του Ζργου (ζλεγχοσ πλθρότθτασ, κεϊρθςθ ι ςφνταξθ μελετϊν και λιψθ των απαιτοφμενων
αδειοδοτιςεων και εγκρίςεων),ςφμφωνα και με το Ραράρτθμα 1,που ςυνοδεφει τθν ςφμβαςθ..
2. Οργάνωςθ και ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ.
3. Σφνταξθ διακθρφξεων.
4. Διενζργεια διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και επιλογισ αναδόχου ςφμφωνα με τθ νομοκεςία Δθμοςίων
Συμβάςεων.
5. Υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων με αναδόχουσ.
6. Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου.
7. Ραραλαβι του Ζργου ςτο ςφνολό του
8. Ραράδοςθ του Ζργου ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ Κυρίουσ του Ζργου με πλιρθ τεχνικι και οικονομικι
τεκμθρίωςθ.
Ο Φορζασ Υλοποίθςθσ, αςκεί όλα τα κακικοντα τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ (Ρροϊςταμζνθ Αρχι : είτε θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ είτε θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για κζματα που αφοροφν και προβλζπονται από το άρκρο 176 του Ν.3852/2010
όπωσ ιςχφει και από το Ρ.Δ 7/2013 άρκρο 3 παρ.2 και από τισ από αυτά απορρζουςεσ αρμοδιότθτεσ) και τθσ
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ Τμ.Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ ΡΕ Αιτ/νίασ), όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτθ νομοκεςία περί Δθμοςίων Ζργων.
ΑΘΟ 2
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ αναλαμβάνουν τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα:
2.1. Οι Κφριοι του Ζργου αναλαμβάνουν:
 Να διευκολφνουν με κάκε τρόπο το επιςτθμονικό προςωπικό που κα απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτθ ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν.
 Να παρζχουν ςτο Φορζα Υλοποίθςθσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ και μελζτεσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και
να ςυνεργάηονται μαηί του .
 Να ορίςουν τουσ εκπρoςϊπουσ τουσ ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 5 τθσ παροφςασ.
 Να παρζχουν ζγκαιρα ςτο Φορζα Υλοποίθςθσ τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ ςχετικά με οργανωτικζσ ι
διοικθτικζσ αλλαγζσ που επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
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 Να διαςφαλίςουν τθ λειτουργία του Ζργου μετά τθν ολοκλιρωςι του .
 Να ςυνεργάηονται με το Φορζα Υλοποίθςθσ για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν προβολι του Ζργου.
2.2. Ο Φορζασ Υλοποίθςθσ αναλαμβάνει:
 Να ενεργεί ωσ Δικαιοφχοσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
 Να απαςχολεί και να διακζτει επιςτθμονικό προςωπικό με τα απαραίτθτα και ανάλογα προςόντα,
προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αρτιότθτα υλοποίθςθσ του Ζργου.
 Να καταρτίηει τα τεφχθ διακιρυξθσ το διαγωνιςμό.
 Να διενεργεί το διαγωνιςμό, τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ του.
 Να ελζγχει ποιοτικά και ποςοτικά τα παραδοτζα και να τα παραλαμβάνει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
 Να προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν πραγματοποίθςθ των πλθρωμϊν του Ζργου.
 Να μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν προβολι του Ζργου, ςε ςυνεργαςία με τουσ Κυρίουσ του
Ζργου.
ΆΘΟ 3
ΡΟΣΑ ΚΑΙ ΡΟΟΙ – ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των
1.500.000,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., εργολαβικοφ οφζλουσ, ανακεωριςεων και απροβλζπτων.
Το ζργο χρθματοδοτείται από το ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ρ.Δ.Ε) 2019 (ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ
ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ) (ΣΑΕΡ 001) με κωδικό Κ.Α: 2019ΕΡ00100035, 1ο Υποζργο.
ΑΘΟ 4
ΔΙΑΚΕΙΑ
Η διάρκεια τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι πζντε (25) μινεσ και αρχίηει από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ, και αναλφεται ωσ εξισ:
4.1 Ζνα (1) μινα για τθν ωρίμανςθ του Ζργου, τθν οργάνωςθ και ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ και τθν ςφνταξθ των
διακθρφξεων και διακιρυξθ του ζργου.
4.2 Οκτϊ (8) μινεσ για τθν διενζργεια διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και επιλογισ αναδόχου ςφμφωνα με τθ νομοκεςία
Δθμοςίων Συμβάςεων.
4.3 Οκτϊ (8) μινεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκτζλεςθ του ζργου
4.4 Οκτϊ (8) μινεσ για τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ του ζργου και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ κυρίουσ
του ζργου.
ΑΘΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2α του άρκρου
100 του ν. 3852/2010, ςυςτινεται όργανο παρακολοφκθςθσ με τθν επωνυμία «Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ»,
με ζδρα τθν Ι.Ρ Μεςολογγίου.
Η Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ αποτελείται από :
 ζναν (1) εκπρόςωπο του Φορζα Υλοποίθςθσ ο οποίοσ ορίηεται Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ με τον
αναπλθρωτι του
 ζναν (1) εκπρόςωπο του Διμου Αγρινίου ωσ Κυρίου μζρουσ του Ζργου, με τον αναπλθρωτι του
 ζναν (1) εκπρόςωπο Διμου Θζρμου ωσ Κυρίου μζρουσ του Ζργου, με τον αναπλθρωτι του
 ζνα (1) μζλοσ από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ με τον
αναπλθρωτι του.
Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ είναι ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ όλων των
εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ και ειδικότερα θ τιρθςθ
των όρων τθσ, θ διαπίςτωςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των εκατζρωκεν υποχρεϊςεων, θ ειςιγθςθ προσ τα αρμόδια
όργανα των ςυμβαλλομζνων μερϊν κάκε αναγκαίου μζτρου και ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ και θ
επίλυςθ κάκε διαφοράσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που προκφπτει ςχετικά με τθν ερμθνεία των όρων τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ και τον τρόπο εφαρμογισ τθσ.
Η Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό τθσ. Στθν πρόςκλθςθ αναγράφονται τα κζματα
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ενϊ ειδοποιοφνται τα μζλθ τθσ εγκαίρωσ εγγράφωσ. Στθν θμεριςια διάταξθ
αναγράφονται υποχρεωτικά και ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ και τα κζματα που κα ηθτιςει εγγράφωσ ζςτω και ζνα

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
από τα μζλθ τθσ. Χρζθ γραμματζα εκτελεί μζλοσ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ που κα εκλεγεί ςτθν
πρϊτθ τθσ ςυνεδρίαςθ.
Η Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνζρχεται και ςυνεδριάηει μετά από αίτθμα οποιουδιποτε από τα μζλθ τθσ,
προκειμζνου να αντιμετωπίςει προβλιματα που προκφπτουν κατά τθ διάρκειά τθσ, ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο
ζργο. Κάκε μζλοσ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ μπορεί, κατά τθν κρίςθ του, να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ
υπθρεςιακά ςτελζχθ του φορζα από τον οποίο ζχει οριςκεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα ςτθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Τα πρακτικά τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ κοινοποιοφνται ςε όλα τα μζλθ
αφοφ υπογραφοφν .
Η Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μζλθ τθσ. Οι αποφάςεισ τθσ
πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ, λαμβάνονται δε κατά πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και δεςμεφουν όλουσ
τουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ.
Λοιπζσ λεπτομζρειεσ που ενδεχομζνωσ απαιτθκοφν για τθ λειτουργία τθσ Κοινισ Επιτροπισ, κακορίηονται με
αποφάςεισ τθσ.
ΑΘΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ – ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ
Η παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ ι θ
παράβαςθ των διατάξεων του νόμου και τθσ καλισ πίςτθσ από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, παρζχει
ςτο άλλο μζροσ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να αξιϊςει κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία του.
ΑΘΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορζασ Υλοποίθςθσ ευκφνεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ ζναντι των
Κυρίων του Ζργου για τθν καλι εκτζλεςθ των κακθκόντων του.
ΑΘΟ 8
ΕΚΡΟΣΩΡΗΣΗ
Ο Φορζασ Υλοποίθςθσ εκπροςωπεί δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ τουσ Κυρίουσ του Ζργου ζναντι των τρίτων κατά τθν
ενάςκθςθ των κακθκόντων του ζωσ τθ λιξθ τθσ μεταβίβαςθσ τθσ αρμοδιότθτασ υλοποίθςθσ.
ΑΘΟ 9
ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που αφορά ςτθν εκτζλεςθ και ερμθνεία των όρων τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ και που δεν κα επιλφεται από τθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, δφναται να επιλφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια.
ΑΘΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δεν επιτρζπεται τροποποίθςθ ι παράταςθ τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.
Η μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ ι θ ανοχι
καταςτάςεων αντίκετων προσ τθν προγραμματικι ςφμβαςθ, κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ μζτρων που
προβλζπει θ ςφμβαςθ αυτι από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν από δικαίωμα ι απαλλαγι από υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, που δεν αναγνωρίηονται από αυτι τθν προγραμματικι ςφμβαςθ.
Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε απόδειξθ των οποίων
ςυντάχκθκε θ παροφςα και υπογράφεται ςε τζςςερα πρωτότυπα, ζλαβε δε κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα και το
τζταρτο κα υποβλθκεί ςτθν ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΡΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΑΓΙΝΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΘΕΜΟΥ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΡΥΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΑΣ
Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΕΚΤΑΙΟΣ ΦΑΜΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι1
ΡΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΞΗΣ2
Εγγραφο / Απόφαςθ
Αίτθμα ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθν υπογραφι
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ με τθν Ρ.Δ.Ε.
Αίτθμα ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθν υπογραφι
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ με τθν Ρ.Δ.Ε.

Φορζασ ζγκριςθσ ι αδειοδότθςθσ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΜΟΥ

Σφναψθ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ
Ζγκριςθ Πρων Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, κ.λ.π

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΝΙΟΥ

Αρικμόσ Απόφαςθσ
44/2020 Απόφ. Δ.Σ ΘΕΜΟΥ
83/2020 Απόφ. Δ.Σ ΑΓΙΝΙΟΥ

Ρ.Δ.Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΩΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Ρ.)
Ενζργεια

Υπεφκυνοσ φορζασ
Κφριοσ του Ζργου

Φορζασ Υλοποίθςθσ

Υπθρεςία Ζκδοςθσ

Υπθρεςία Ζκδοςθσ

Μελζτεσ εφαρμογισ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ Ρ.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ Ρ.Δ.Ε.

Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ

Τμ. Ρερ/ντοσ και Υδροοικονομίασ Ρ.Ε
Αιτ/νίασ
ΡΔΕ/ΔΡΧΣ/4316/56/13.01.2020

Ζλεγχοσ –Θεϊρθςθ –‘Ζγκριςθ Μελετϊν
Εφαρμογισ

Δ.Τ.Ε. Ρ.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ Ρ.Δ.Ε

Σφνταξθ Τευχϊν Διαγωνιςμϊν

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ Ρ.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ Ρ.Δ.Ε.

Ζγκριςθ Τευχϊν Διαγωνιςμϊν

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ Ρ.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ Ρ.Δ.Ε.

1

Το περιετόμενο ηων πινάκων είναι ενδεικηικό.

2
Σηον Πίνακα καηαγράθονηαι όλα ηα έγγραθα και αποθάζεις ποσ αθορούν ζηο Έργο και έτοσν εκδοθεί, πτ ηίηλοι
ιδιοκηηζίες εγκριηικές αποθάζεις μελεηών, περιβαλλονηικοί όροι, γνωμοδοηήζεις κλπ. Σε περίπηωζη σποέργων πέραν ηοσ ενός οι
Πίνακες 1 & 2 ζσμπληρώνονηαι για κάθε σποέργο.

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ6-ΨΚ8
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:219398/3833/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, του

Διμου Αγρινίου και του Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΗ
ΠΡΟ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΜΤΡΣΙΑ ΣΡΙΧΩΝΙΔΟ, ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΛΗΨΕΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ
ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ» με Κ.Ε 2019ΕΠ00100035.
2.

Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ

Ελλάδασ, του Διμου Αγρινίου και του Διμου Θζρμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΩΝ
ΠΡΟΒΑΗ ΠΡΟ ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΜΤΡΣΙΑ ΣΡΙΧΩΝΙΔΟ, ΣΙΜΙΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΛΗΨΕΩ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ» , όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ
τθσ παροφςασ.
3.

Εξουςιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ

φμβαςθσ.
4.

Ορίηει ωσ μζλοσ τον κ. Κοντογιάννθ Γεϊργιο - Περιφερειακό φμβουλο τθσ Π.Δ.Ε., με αναπλθρωτι

του τον κ. Κωςτακόπουλο Χριςτο - Περιφερειακό φμβουλο τθσ Π.Δ.Ε., για τθν ςυγκρότθςθ τθσ κοινισ
Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 αυτισ.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Νικόλαοσ Μωραΐτθσ ψιφιςε
λευκό.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

