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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 1 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 140627/871

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.
Οριηόμενα μζλθ κοινισ Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 633/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:140606/3644/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 633/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του «Διμου Ερφμανκου» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ», προχπολογιςμοφ 1.331.655,20€ με
Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: πρόγραμμα "ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ"», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6ΖΣΩ7Λ6-Θ74
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ 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.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, 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.
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Αρ. Απόφαςθσ 633/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του «Διμου
Ερφμανκου» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΔΡΕΤΗ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ», προχπολογιςμοφ 1.331.655,20€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: πρόγραμμα
"ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ"».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140606/3644/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Αϋ 147/8-8-2016).
2. Σον Ν.4314/2014«Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014 - 2020» (ΦΕΚ Αϋ 265/23-12-2014) και ειδικότερα το άρκρο 50 αυτοφ περί
«Διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των δικαιοφχων».
3. Σθν υπ’ αρικμ 829/18-6-2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με οποία εγκρίνεται θ μεταφορά από το
Πρόγραμμα Φιλόδθμοσ I ςτο Πρόγραμμα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 459 ζργων ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.090.382.473,29 € (ΑΔΑ ΩΕΩΣ46ΜΣΛ6-ΕΤΣ), μεταξφ των οποίων είναι και το εν λόγω ζργο ςτον
Πίνακα 1 (Πρόςκλθςθ I: Τποδομζσ φδρευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ και ποιότθτασ φδατοσ για
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ), με α/α 33
4. Σθν υπ’ αρικμ 78/2019 (ΑΔΑ ΨΟΤΟΩΡΕ-ΧΨΙ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ερυμάνκου με κζμα
“Αποδοχι Ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ » ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι.
5. Σθν υπ’ αρικμ 51/2020 (ΑΔΑ ΨΘ48ΩΡΕ-5ΜΞ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ερυμάνκου με
κζμα «Αποδοχι μεταφοράσ ζργων του Διμου Ερυμάνκου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ςτο
πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ»
6. Σο απόςπαςμα πρακτικϊν τθσ 3689/7 ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σαμείου
Παρακατακθκϊν και Δανείων τθσ 20θσ Ιουνίου 2019 (ΑΔΑ 679Β469ΗΗ7-Α4Λ) με κζμα “Χοριγθςθ επενδυτικϊν
Δανείων ςε Διμουσ και ΔΕΤΑ για τθν εκτζλεςθ ζργων Υδρευςθσ ενταγμζνων ςτο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι”” με
τθν οποία εγκρίκθκε θ χοριγθςθ επενδυτικοφ τοκοχρεολυτικοφ δανείου προσ τον Διμο για τθν υλοποίθςθ του
ζργου «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ ».
7. Σο υπ’ αρικμ 65133/21-06-2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Δανείων Νομικϊν Προςϊπων (Δ7) του
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων προσ τον Διμο Ερυμάνκου με το οποίο γνωςτοποιοφνται α) θ ζγκριςθ του
Δανείου και β) οι όροι χοριγθςθσ του Δανείου
8. Σθν υπ’ αρικμ 80/2019 (ΑΔΑ Ψ1ΦΧΩΡΕ-ΔΧ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ερυμάνκου με κζμα
”Αποδοχι όρων για τθ λιψθ επενδυτικοφ δανείου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, το οποίο
εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι, ςφμφωνα με το άρκρο 69 του Ν. 4509/2017 και τθν υπ’ αρικμ
13022/19-4-2018 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν (ΦΕΚ
1377/τ Β/27-8-2018, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ Β/27-8-2018), και
ιςχφει για το ζργο με τίτλο : «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ »
9. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 132/2010, περί οργανιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Βϋ/30-12-2016) Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου και τθν 165633/8.8.2017
(ΦΕΚ2953/Β’/29-8-2017 απόφαςθ υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 25 του ν. 2738/1999,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) όπωσ αυτό ιςχφει.
11. Σο γεγονόσ ότι το εν λόγω ζργο αφορά δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ, το επενδυτικό τοκοχρεολυτικό δάνειο
μζςω του ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ ζχει εγκρικεί υπζρ του Διμου Ερυμάνκου, από το
χρθματοδοτικό πρόγραμμα "Αντϊνθσ Σρίτςθσ" και θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ διακζτει το απαιτοφμενο
επιςτθμονικό προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.
12. Σθν υπ’ αρικμ. 41/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ερφμανκου (24/03/2021),
για τθν ζγκριςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ και τθν υπογραφι τθσ.
13. Σο Ν. 3852/2010, παράγραφοσ 1 α του άρκρου 100 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 1α του
άρκρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018 άρκρο 179, ςφμφωνα με τον οποίο οι Περιφζρειεσ
μποροφν να ςυνάπτουν Προγραμματικζσ υμβάςεισ με 20 φορείσ του Δθμοςίου ι μεταξφ τουσ ι και με
φορείσ του δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, για τθ
μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ κακϊσ και για τθν παροχι
υπθρεςιϊν κάκε είδουσ.
14. Σθν παροφςα ειςιγθςθ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα
με το άρκρο 132 του Ν.4714-2020 «Η παρ.9 του άρκρου 21 του ν.4690/2020 (Αϋ104) αντικακίςταται ωσ
εξισ: «9. Η ςφναψθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ
οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ.»
Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η σλοποίηση τοσ παρακάτω υσσικού αντικειμένοσ:

Σο «Ζργο» αφορά ςε εργαςίεσ βελτίωςθσ του δικτφου φδρευςθσ και αντικείμενο του είναι ο εκςυγχρονιςμόσ
των δικτφων φδρευςθσ των οικιςμϊν τθσ Δ.Ε. Φαρρϊν, Σριταίασ, Καλεντηίου και Λεοντίου.
Η προσ ζγκριςθ Προγραμματικι φμβαςθ αποτελείται από τα παρακάτω υποζργα:
Τποζργο 1: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ »
Προκειμζνου να υλοποιθκεί το Ζργο/ Τποζργο και επειδι αφενόσ αφορά δθμοτικζσ υδροδοτικζσ
υποδομζσ και θ πίςτωςθ ζχει εξαςφαλιςκεί υπζρ του Διμου Ερυμάνκου , από το Πρόγραμμα "Αντϊνθσ
Σρίτςθσ" αλλά λόγω ζλλειψθσ του απαιτοφμενου τεχνικοφ προςωπικοφ του Διμου και μεγάλου φόρτου
εργαςίασ από το υφιςτάμενο τεχνικό προςωπικό του αδυνατεί να προβεί ςτθν παρακολοφκθςθ και
εκτζλεςθ του, αφετζρου θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ διακζτει το απαιτοφμενο επιςτθμ ονικό
προςωπικό για τθν υλοποίθςθ του ζργου, είναι απαραίτθτθ θ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ
μεταξφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και Διμου Ερυμάνκου για τθν εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ υλοποίθςι του.
Ειδικότερα προβλζπεται να εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:
α) Η επζκταςθ & αντικατάςταςθ τμθμάτων αγωγϊν, ςυνολικοφ μικουσ 16.400 m
β) Η τοποκζτθςθ επτά (7) νζων μεταλλικϊν δεξαμενϊν
γ) Η επιςκευι υφιςτάμενθσ υδρομάςτευςθσ
δ) Ο ςχεδιαςμό και καταςκευι νζασ υδρομάςτευςθσ, μικρισ δεξαμενισ και αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ
ε) Η αντικατάςταςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ πζντε αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων φδρευςθσ
ςτ) Η αντικατάςταςθ τριϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων.
Σζλοσ προβλζπεται θ επζκταςθ του δικτφου θλεκτριςμοφ από τθν ΔΕΔΔΗΕ με ςκοπό τθν θλεκτροδότθςθ του
αντλιοςταςίου τθσ υδρομάςτευςθσ ςτθ κζςθ ¨Βελοφχι¨ Σ.Κ. Κομπθγαδίου.
υγκεκριμζνα προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ ανά κοινότθτα:
Δθμοτικι Ενότθτα Φαρρϊν
Κ. Πλατανόβρυςθσ
τθν Σ.Κ. Πλατανόβρυςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό Αγία Παραςκευι (Κουρλαμπάσ) ςχεδιάηεται να
εγκαταςτακεί νζα Μεταλλικι Δεξαμενι χωρθτικότθτασ 120μ 3 ςε χϊρο δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ για τθν
ενίςχυςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ προσ τον ςυνοικιςμό του Κουρλαμπά .
Κ. Κρικαρακίων
τθν Σ.Κ. Κρικαρακίων ςτον οικιςμό Κρικαρακίων ςχεδιάηεται να εγκαταςτακεί νζα Δεξαμενι
χωρθτικότθτασ 100μ 3 ςε χϊρο δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ προσ τουσ
οικιςμοφσ Κρικαράκια και Αςτζρι .
Κ. ταροχωρίου
τθν Σ.Κ. ταροχωρίου και ςυγκεκριμζνα ςτον ςυνοικιςμό Κα καβουλαίϊκα ςχεδιάηεται θ επζκταςθ
αγωγοφ μικουσ 260μ διαμζτρου Φ63/10
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Επίςθσ ςτον ςυνοικιςμό Γκαβζϊκα Άνω ταροχωρίου ςχεδιάηεται να εγκαταςτακεί αγωγόσ μικουσ 330μ
διαμζτρου Φ63/16 και νζα Μεταλλικι Δεξαμενι χωρθτικότθτασ 60μ 3 ςε χϊρο κοντά ςτθν υφιςτάμενθ
για τθν ενίςχυςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ προσ τον ςυνοικιςμό .
Κ. Νζου Κομπθγαδίου
Οικιςμόσ Κομπθγαδίου
α) καταςκευι νζασ υδρομάςτευςθσ, μικρισ δεξαμενισ και αντλιοςταςίου ςτθν πθγι Θζςθ «Βελοφχι»
β) κατακλιπτικόσ αγωγόσ Φ90/25 και μικουσ 1860μ περίπου απ ό το αντλιοςτάςιο ζωσ τθν υφιςτάμενθ
δεξαμενι Κομπθγαδίου
Οικιςμόσ Πλατάνου
α) κατακλιπτικόσ αγωγόσ Φ110/25 και μικουσ 2705μ περίπου από το αντλιοςτάςιο ζωσ τθν νζα
προτεινόμενθ δεξαμενι Πλατάνου
β) εγκατάςταςθ νζασ Μεταλλικισ Δεξαμενισ χωρθτικότθτασ 100 μ 3 ςε χϊρο δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ Άνω
Δεξαμενι Πλατάνου για τθν ενίςχυςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ προσ τον οικιςμό Πλατάνου, Καλάνου και
Καλάνιςτρασ.
Κ. Καλάνου
τθν Σοπικι Κοινότθτα Καλάνου και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό Κάλανο ςχεδιάηεται αγωγόσ Φ110/16
και μικουσ 1280μ περίπου από τθν νζα προτεινόμενθ δεξαμενι Πλατάνου ζωσ το δίκτυο του οικιςμοφ .
Κ. Καλάνιςτρα
τθν Σοπικι Κοινότθτα Καλάνιςτρασ και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό Καλάνιςτρασ ςχεδιάηεται ο αγωγόσ
Φ110/16 και μικουσ 1360μ περίπου, ςε ςυνζχεια του αγωγοφ από τον Κάλανο, ζωσ τθν υφιςτάμενθ
Κάτω Δεξαμενι Καλάνιςτρασ .
Κ. Καταρράκτθ
τθν Σ.Κ. Καταρράκτθ και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό του Καταρράκτθ ςχεδιάηεται να αντικαταςτακεί ο
κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ μικουσ 425μ διαμζτ ρου Φ90/10 επί τθσ Επαρχιακισ οδοφ .
2.1 Δθμοτικι Ενότθτα Σριταίασ
Κ. Ρουπακιά
τθν Σοπικι Κοινότθτα Ρουπακιάσ και ςυγκεκριμζνα ςτθ κζςθ ¨Παπακανελαίϊκα¨ Ρουπακιάσ,
προτείνεται θ επζκταςθ κατά 1460μ αγωγοφ φδρευςθσ από HDPE 32/10 επί του υφιςτάμενου χωμάτινου
δρόμου.
Κ. Μανεςίου
τθν Σοπικι Κοινότθτα Μανεςίου και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό Άνω Μαςτραντϊνθ προτείνεται θ
αντικατάςταςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ αντλθτικοφ, φλοτεροβάνασ εντόσ
υφιςτάμενου αντλιοςταςίου και ςφνδεςθ με δίκτυο θλεκτροδότ θςθσ .
Κ. Αγίασ Μαρίνασ
τθν Σοπικι Κοινότθτα Αγίασ Μαρίνασ και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό Κάτω Αγία Μαρίνα ςχεδιάηεται να
εγκαταςτακεί νζα Δεξαμενι χωρθτικότθτασ 100μ 3 ςε χϊρο δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ για τθν ενίςχυςθ τθσ
ποςότθτασ νεροφ προσ τον οικιςμό
Κ. Βελιμάχι
τθν Σοπικι Κοινότθτα Βελιμαχίου και ςυγκεκριμζνα ςτον οικιςμό Βελιμάχι προτείνεται θ επζκταςθ
κατά 340μ αγωγοφ φδρευςθσ από HDPE 32/16 ςτον κεντρικό δρόμο του οικιςμοφ.
Κ. Χιόνασ
τθν Σοπικι Κοινότθτα Χιόνασ προτείνεται θ αντικατάςταςθ υφιςτάμενο υ αγωγοφ φδρευςθσ από τον
οικιςμό Χιόνα μζχρι τον ςυνοικιςμό Μικρουλαίϊκα μικουσ 3.180μ από HDPE 63/16 επί του κεντρικοφ
δρόμου.
Δθμοτικι Ενότθτα Καλεντηίου
Κ. Καλεντηίου
τθν Σοπικι Κοινότθτα Καλεντηίου ςχεδιάςτθκαν τα παρακάτω:
Οικιςμόσ Μπατηαίϊκα
Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου αγωγοφ ςτθ κζςθ ¨Ξυλόκαςτρο¨ μικουσ 1100μ και διαμζτρου Φ63/10
Οικιςμόσ Καλζντηι
α) προτείνεται να εγκαταςτακεί νζα Δεξαμενι χωρθτικότθτασ 100μ 3 ςε χϊρο δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ για
τθν ενίςχυςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ προσ τον οικιςμό
β) επζκταςθ δικτφου φδρευςθσ από τθ νζα δεξαμενι, εν μζρει εντόσ οικιςμοφ, μικουσ 500μ και
διαμζτρου Φ90/16 γ) επιςκευι υφιςτάμενθσ υδρομάςτευςθσ του οικιςμοφ ςτθ κζςθ «Μοφρτηεσ» Σζλοσ
προβλζπεται θ μόνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ μεταλλικισ δεξαμενισ του οικιςμοφ χωρθτ ικότθτασ 350μ 3 .
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Δθμοτικι Ενότθτα Λεοντίου
Κ. Λεοντίου
τθν Σοπικι Κοινότθτα Λεοντίου ςχεδιάςτθκαν τα παρακάτω:
Οικιςμόσ Βεταίϊκα
Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου αγωγοφ μικουσ 240μ και διαμζτρου Φ63/16
Οικιςμόσ Γολζμι
Προτείνεται να εγκαταςτακεί νζα Δεξαμενι χωρθτικότθτασ 130μ 3 ςε χϊρο δίπλα ςτθν υφιςτάμενθ για
τθν ενίςχυςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ προσ τον οικιςμό
Οικιςμόσ Κατςαϊταίϊκα
Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου αγωγοφ μικουσ 480μ και διαμζτρου Φ63/16
Οικιςμόσ Λεόντιο
Επζκταςθ αγωγοφ εντόσ οικιςμοφ μικουσ 110μ και διαμζτρου Φ63/16
Κ. Δεμεςτίχων
τθν Σοπικι Κοινότθτα Δεμεςτίχων, ςτο αντλιοςτάςιο τθσ πθγισ ¨Βελοφχι¨ ςτον οικιςμό Δεμζςτιχα
προτείνεται θ αντικατάςταςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ αντλθτικοφ ιςχ φοσ 20hp κα .
Δεδομζνου ότι το ςυγκεκριμζνο ζργο είναι μεν δθμοτικό, ενϊ ο Πρϊτοσ υμβαλλόμενοσ και Φορζασ
Τλοποίθςθσ, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ διακζτει τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία και εμπειρία για τθν
καταςκευι του ζργου, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 100 παρ.
1α του Ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 8 του Ν. 4071/2012 και το άρκρο
179 του Ν. 4555/2018, ςτθ ςφναψθ τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ, με τθν οποία
προςδιορίηουν το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ.
Ο Φορζασ Τλοποίθςθσ δεν μπορεί να αναλάβει ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ ζναντι τρίτων, που υπερβαίνουν
το παραπάνω ποςό, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ από τον Κφριο του Ζργου
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τθν ςφναψθ τθσ εν λόγω προγραμματικισ ςφμβαςθσ αναλαμβάνει:
 Να ενεργεί ωσ Δικαιοφχοσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ.
 Να απαςχολεί και να διακζτει επιςτθμονικό προςωπικό με τα απαραίτθτα και ανάλογα προςόντα,
προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αρτιότθτα υλοποίθςθσ του Ζργου
 Να ςυνεργαςτεί με τον Κφριο του Ζργου, εάν κρικεί απαραίτθτο για τισ απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ
του Σεχνικοφ Δελτίου Ζργου.
 Σθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που αφοροφν τθν καταςκευι του «Ζργου» για να καταςτεί θ
υποδομι άρτια και λειτουργικι .
 Να διενεργιςει το διαγωνιςμό και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι
νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ του.
 Να επιβλζπει και να ελζγχει ποιοτικά και ποςοτικά τισ εργαςίεσ καταςκευισ του ζργου και να τισ
παραλαμβάνει βάςει των ςχετικϊν ςυμβάςεων και τθσ Νομοκεςίασ.
 Να μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν προβολι του Ζργου, ςε ςυνεργαςία με τον Κφριο
του Ζργου.
 Να ορίςει τον εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 5 τθσ παροφςασ.
Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παρακαλοφμε για:
1) Σθν ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του «Διμου
Ερυμάνκου» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ : ««ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ »», προχπολογιςμοφ 1.331.655,20 Ευρϊ με ΦΠΑ.
2) Σθν ζγκριςθ του ςυνθμμζνου ςχεδίου τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
3) Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.
4) Σον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ
εκτζλεςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 5 αυτισ και ςυγκεκριμζνα:
• Ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Περιφερειακό φμβουλο), με τον αναπλθρωτι
του, ωσ Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ.
• ζνα (1) μζλοσ από τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων (ΕΔΡΑ) -τον προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ, με
αναπλθρωτι τον προϊςτάμενο του τμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ.
Η Προγραμματικι φμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Σου ϊρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87)

Μεταξϑ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ
και
του Δόμου Ερϑμανθου

για το Έργο 1
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ »

Πϊτρα, ...........

[1]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ »
1. την Πϊτρα, ςόμερα την …./…./2021,ημϋρα................ και ςτα επύ τησ οδοϑ Ν.Ε.Ο. Πατρών
Αθηνών

32,

γραφεύα

τησ

Περιφϋρειασ

Δυτικόσ

Ελλϊδοσ

μεταξϑ

των

παρακϊτω

ςυμβαλλομϋνων:
2. Σησ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ, που εδρεϑει ςτην ΠΑΣΡΑ, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών
32, [με ΑΥΜ 997824337, Α΄ Δ.Ο.Τ. Πατρών] και εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον
Περιφερειϊρχη κ. Νεκτάριο Υαρμάκη και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ χϊριν ςυντομύασ,
«Πρώτοσ υμβαλλόμενοσ» και Υορϋασ Τλοπούηςησ
3. του Δήμου Ερύμανθου, που εδρεϑει ςτην Xαλανδρύτςα, Ν. Αχαώασ ΣΚ 25008, με Α.Υ.Μ.
997748035 Γ' ΔΟΤ Πατρών, και εκπροςωπεύται νϐμιμα για την υπογραφό τησ παροϑςασ
απϐ τον ϐπωσ εκπροςωπεύται νϐμιμα απϐ τον Δόμαρχο κ. Θεόδωρο Μπαρή, ο οπούοσ θα
αποκαλεύται εφεξόσ ςτην παροϑςα χϊριν ςυντομύασ «Δεύτεροσ υμβαλλόμενοσ» και
κϑριοσ του Ϊργου .
Ϊχοντασ υπϐψη την κεύμενη Εθνικό και Κοινοτικό Νομοθεςύα και ειδικϐτερα τισ παρακϊτω
διατϊξεισ ϐπωσ αυτϋσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ :
1.

Σο Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογή
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ Α΄ 147/8-8-2016).

2. Σον Ν.4314/2014«Για τη διαχείριςη, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» (ΥΕΚ Α΄ 265/23-12-2014)
και ειδικϐτερα το ϊρθρο 50 αυτοϑ περύ «Διοικητικήσ και επιχειρηςιακήσ ικανότητασ των
δικαιούχων».
3. Σην υπ’ αριθμ 829/18-6-2020 απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών με οπούα
εγκρύνεται η μεταφορϊ απϐ το Πρϐγραμμα Υιλϐδημοσ I ςτο Πρϐγραμμα «Αντώνησ
Σρύτςησ» του Τπουργεύου Εςωτερικών, 459 ϋργων ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ
1.090.382.473,29 € (ΑΔΑ ΨΕΨΣ46ΜΣΛ6-ΕΤΣ), μεταξϑ των οπούων εύναι και το εν λϐγω
ϋργο ςτον Πύνακα 1 (Πρϐςκληςη I: Τποδομϋσ ϑδρευςησ για την εξαςφϊλιςη επαρκοϑσ
ποςϐτητασ και ποιϐτητασ ϑδατοσ για ανθρώπινη κατανϊλωςη), με α/α 33
4. Σην υπ’ αριθμ 78/2019 (ΑΔΑ ΧΟΤΟΨΡΕ-ΦΧΙ) απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου
Ερυμϊνθου με θϋμα “Αποδοχό Ϊνταξησ τησ πρϊξησ με τύτλο «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ » ςτο πρϐγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι.
5. Σην υπ’ αριθμ 51/2020 (ΑΔΑ ΧΘ48ΨΡΕ-5ΜΞ) απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου
Ερυμϊνθου με θϋμα «Αποδοχό μεταφορϊσ ϋργων του Δόμου Ερυμϊνθου απϐ το
πρϐγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ςτο πρϐγραμμα «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ»
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6. Σο απϐςπαςμα πρακτικών τησ 3689/7 ςυνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Σαμεύου
Παρακαταθηκών και Δανεύων τησ 20ησ Ιουνύου 2019 (ΑΔΑ 679Β469ΗΗ7-Α4Λ) με θϋμα
“Φορόγηςη επενδυτικών Δανεύων ςε Δόμουσ και ΔΕΤΑ για την εκτϋλεςη ϋργων Ύδρευςησ
ενταγμϋνων ςτο πρϐγραμμα “ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι”” με την οπούα εγκρύθηκε η χορόγηςη
επενδυτικοϑ τοκοχρεολυτικοϑ δανεύου προσ τον Δόμο για την υλοπούηςη του ϋργου
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ ».
7. Σο υπ’ αριθμ 65133/21-06-2019 ϋγγραφο τησ Διεϑθυνςησ Φορόγηςησ Δανεύων Νομικών
Προςώπων (Δ7) του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων προσ τον Δόμο Ερυμϊνθου με το
οπούο γνωςτοποιοϑνται α) η ϋγκριςη του Δανεύου και β) οι ϐροι χορόγηςησ του Δανεύου
8. Σην υπ’ αριθμ 80/2019 (ΑΔΑ Χ1ΥΦΨΡΕ-ΔΦ) απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου
Ερυμϊνθου με θϋμα ”Αποδοχό ϐρων για τη λόψη επενδυτικοϑ δανεύου απϐ το Σαμεύο
Παρακαταθηκών και Δανεύων, το οπούο εντϊςςεται ςτο Πρϐγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι, ςϑμφωνα
με το ϊρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την υπ’ αριθμ 13022/19-4-2018 Κοινό Απϐφαςη των
Τπουργών Εςωτερικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Οικονομικών (ΥΕΚ 1377/τ Β/27-82018, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ 44173/24-8-2018 (ΥΕΚ 3656/τ Β/27-8-2018),
και ιςχϑει για το ϋργο με τύτλο : «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ »
9. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 132/2010, περύ οργανιςμοϑ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδοσ (ΥΕΚ
225/Α/27-12-2010) ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΥΕΚ 4309
Β΄/30-12-2016) Απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελ/νόςου,
Δυτ. Ελλϊδασ & Ιονύου και την 165633/8.8.2017 (ΥΕΚ2953/Β’/29-8-2017 απϐφαςη
υντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελοποννόςου Δυτικόσ Ελλϊδασ και Ιονύου
«Σροποπούηςη του Οργανιςμοϑ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ».
10. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 25 του ν.
2738/1999, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α) ϐπωσ
αυτϐ ιςχϑει.
11. Σο γεγονϐσ ϐτι το εν λϐγω ϋργο αφορϊ δημοτικϐ δύκτυο ϑδρευςησ, το επενδυτικϐ
τοκοχρεολυτικϐ δϊνειο μϋςω του ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΨΝ και ΔΑΝΕΙΨΝ ϋχει εγκριθεύ
υπϋρ του Δόμου Ερυμϊνθου, απϐ το χρηματοδοτικϐ πρϐγραμμα "Αντώνησ Σρύτςησ" και η
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ διαθϋτει το απαιτοϑμενο επιςτημονικϐ προςωπικϐ για την
υλοπούηςη τησ πρϊξησ.
12. Σην υπ’ αριθμ. 41/2021 Απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ερϑμανθου
(41/2021), για την ϋγκριςη τησ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ και την υπογραφό τησ.
13. Σην υπ’ αριθ. …………………(……………………) απϐφαςη τησ Οικονομικόσ επιτροπόσ τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ, περύ αποδοχόσ του περιεχομϋνου τησ παροϑςασ
προγραμματικόσ, ϋγκριςη υπογραφό τησ και εξουςιοδϐτηςη ςτον Περιφερειϊρχη για
την υπογραφό τησ.
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14. Σην υπ’ αρύθμ. ……… πρϊξη του Ελεγκτικοϑ υμβουλύου με την οπούα δεν κωλϑεται η
υπογραφό τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ μεταξϑ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ και
του Δόμου Ερϑμανθου για τη υλοπούηςη του ϋργου «ΒΕΛΣΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ».
15. Σο Ν. 3852/2010, παρϊγραφοσ 1 α του ϊρθρου 100 (Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ), ϐπωσ
τροποποιόθηκε με την παρ. 9 1α του ϊρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018
ϊρθρο 179, ςϑμφωνα με τον οπούο οι Περιφϋρειεσ μποροϑν να ςυνϊπτουν
Προγραμματικϋσ υμβϊςεισ με 20 φορεύσ του Δημοςύου ό μεταξϑ τουσ ό και με φορεύσ
του δημϐςιου τομϋα τησ παρ. 6 του ϊρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμϋνα ό απϐ
κοινοϑ, για τη μελϋτη και εκτϋλεςη ϋργων και προγραμμϊτων ανϊπτυξησ μιασ περιοχόσ
καθώσ και για την παροχό υπηρεςιών κϊθε εύδουσ.

ςυμφωνοϑνται και γύνονται αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δεϑτεροσ υμβαλλϐμενοσ Δόμοσ Ερυμϊνθου ςτο πλαύςιο του
προγρϊμματοσ του Τπουργεύου Εςωτερικών

χρηματοδοτικοϑ

"Υιλϐδημοσ Ι", εξαςφϊλιςε πύςτωςη

προϒπολογιςμοϑ 1.331.655,20 ευρώ για την υλοπούηςη του ϋργου με τύτλο «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ» ϋργου, το οπούο θα
αναφϋρεται ςτο εξόσ, χϊριν ςυντομύασ, «Έργο».
Με την υπ' αριθμϐ 829/18-06-2020 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών εγκρύθηκε η
μεταφορϊ του παραπϊνω ϋργου ςτο πρϐγραμμα "Αντώνησ Σρύτςησ", ενώ με απϐςπαςμα
πρακτικών τησ 3689/7 ςυνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Σαμεύου Παρακαταθηκών και
Δανεύων τησ 20ησ Ιουνύου 2019 (ΑΔΑ 679Β469ΗΗ7-Α4Λ) με θϋμα “Φορόγηςη επενδυτικών Δανεύων
ςε Δόμουσ και ΔΕΤΑ για την εκτϋλεςη ϋργων ϑδρευςησ ενταγμϋνων ςτο πρϐγραμμα “ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι””
εγκρύθηκε η χορόγηςη επενδυτικοϑ τοκοχρεολυτικοϑ δανεύου προσ τον Δόμο για την υλοπούηςη του
ϋργου «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»
Σο «Ϊργο» αφορϊ ςε εργαςύεσ βελτύωςησ του δικτϑου ϑδρευςησ και αντικεύμενο του εύναι ο
εκςυγχρονιςμϐσ των δικτϑων ϑδρευςησ των οικιςμών τησ Δ.Ε. Υαρρών, Σριταύασ, Καλεντζύου
και Λεοντύου.
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Προκειμϋνου να υλοποιηθεύ το Ϊργο και επειδό αφενϐσ αφορϊ δημοτικϋσ υδροδοτικϋσ
υποδομϋσ και η πύςτωςη ϋχει εξαςφαλιςθεύ υπϋρ του Δόμου Ερυμϊνθου , απϐ το Πρϐγραμμα
"Αντώνησ Σρύτςησ" αλλϊ λϐγω ϋλλειψησ του απαιτοϑμενου τεχνικοϑ προςωπικοϑ του Δόμου
και μεγϊλου φϐρτου εργαςύασ απϐ το υφιςτϊμενο τεχνικϐ προςωπικϐ του αδυνατεύ να
προβεύ ςτην παρακολοϑθηςη και εκτϋλεςη του, αφετϋρου η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ
διαθϋτει το απαιτοϑμενο επιςτημονικϐ προςωπικϐ για την υλοπούηςη τ ου ϋργου, εύναι
απαραύτητη η ςϑναψη προγραμματικόσ ςϑμβαςησ μεταξϑ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ και
Δόμου Ερυμϊνθου για την εκ μϋρουσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελ λϊδασ υλοπούηςό του.
Ειδικϐτερα προβλϋπεται να εκτελεςτοϑν οι ακϐλουθεσ εργαςύεσ:
α) Η επϋκταςη & αντικατϊςταςη τμημϊτων αγωγών, ςυνολικοϑ μόκουσ 16.400 m
β) Η τοποθϋτηςη επτϊ (7) νϋων μεταλλικών δεξαμενών
γ) Η επιςκευό υφιςτϊμενησ υδρομϊςτευςησ
δ) Ο ςχεδιαςμϐ και καταςκευό νϋασ υδρομϊςτευςησ, μικρόσ δεξαμενόσ και αντλητικοϑ
ςυγκροτόματοσ
ε) Η αντικατϊςταςη ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ πϋντε αντλητικών ςυγκροτημϊτων
ϑδρευςησ
ςτ) Η αντικατϊςταςη τριών αντλητικών ςυγκροτημϊτων.
Σϋλοσ προβλϋπεται η επϋκταςη του δικτϑου ηλεκτριςμοϑ απϐ την ΔΕΔΔΗΕ με ςκοπϐ την
ηλεκτροδϐτηςη του αντλιοςταςύου τησ υδρομϊςτευςησ ςτη θϋςη ¨Βελοϑχι¨ Σ.Κ. Κομπηγαδύου.
υγκεκριμϋνα προβλϋπονται οι παρακϊτω εργαςύεσ ανϊ κοινϐτητα:
Δημοτικό Ενϐτητα Υαρρών
Κ. Πλατανόβρυςησ
την Σ.Κ. Πλατανϐβρυςησ και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Αγύα Παραςκευό (Κουρλαμπϊσ)
ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ νϋα Μεταλλικό Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 120μ 3 ςε χώρο δύπλα
ςτην υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον ςυνοικιςμϐ του
Κουρλαμπϊ .
Κ. Κριθαρακίων
την Σ.Κ. Κριθαρακύων ςτον οικιςμϐ Κριθαρακύων ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό
χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ
προσ τουσ οικιςμοϑσ Κριθαρϊκια και Αςτϋρι .
Κ. ταροχωρίου
την Σ.Κ. ταροχωρύου και ςυγκεκριμϋνα ςτον ςυνοικιςμϐ Κακαβουλαύώκα ςχεδιϊζεται η
επϋκταςη αγωγοϑ μόκουσ 260μ διαμϋτρου Υ63/10
Επύςησ ςτον ςυνοικιςμϐ Γκαβϋώκα Ωνω ταροχωρύου ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ αγωγϐσ
μόκουσ 330μ διαμϋτρου Υ63/16 και νϋα Μεταλλικό Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 60μ 3 ςε χώρο
κοντϊ ςτην υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον ςυνοικιςμϐ .
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Κ. Νέου Κομπηγαδίου
Οικιςμϐσ Κομπηγαδύου
α) καταςκευό νϋασ υδρομϊςτευςησ, μικρόσ δεξαμενόσ και αντλιοςταςύου ςτην πηγό Θϋςη
«Βελοϑχι»
β) καταθλιπτικϐσ αγωγϐσ Υ90/25 και μόκουσ 1860μ περύπου απϐ το αντλιοςτϊςιο ϋωσ την
υφιςτϊμενη δεξαμενό Κομπηγαδύου
Οικιςμϐσ Πλατϊνου
α) καταθλιπτικϐσ αγωγϐσ Υ110/25 και μόκουσ 2705μ περύπου απϐ το αντλιοςτϊςιο ϋωσ την
νϋα προτεινϐμενη δεξαμενό Πλατϊνου
β) εγκατϊςταςη νϋασ Μεταλλικόσ Δεξαμενόσ χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη Ωνω Δεξαμενό Πλατϊνου για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον
οικιςμϐ Πλατϊνου, Καλϊνου και Καλϊνιςτρασ .
Κ. Καλάνου
την Σοπικό Κοινϐτητα Καλϊνου και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Κϊλανο ςχεδιϊζεται αγωγϐσ
Υ110/16 και μόκουσ 1280μ περύπου απϐ την νϋα προτεινϐμενη δεξαμενό Πλατϊνου ϋωσ το
δύκτυο του οικιςμοϑ .
Κ. Καλάνιςτρα
την Σοπικό Κοινϐτητα Καλϊνιςτρασ και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Καλϊνιςτρασ
ςχεδιϊζεται ο αγωγϐσ Υ110/16 και μόκουσ 1360μ περύπου, ςε ςυνϋχεια του αγωγοϑ απϐ τον
Κϊλανο, ϋωσ την υφιςτϊμενη Κϊτω Δεξαμενό Καλϊνιςτρασ .
Κ. Καταρράκτη
την Σ.Κ. Καταρρϊκτη και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ του Καταρρϊκτη ςχεδιϊζεται να
αντικαταςταθεύ ο κεντρικϐσ αγωγϐσ ϑδρευςησ μόκουσ 425μ διαμϋτρου Υ90/10 επύ τησ
Επαρχιακόσ οδοϑ .
2.1

Δημοτικό Ενϐτητα Σριταίασ

Κ. Ρουπακιά
την Σοπικό Κοινϐτητα Ρουπακιϊσ και ςυγκεκριμϋνα ςτη θϋςη ¨Παπακανελαύώκα¨ Ρουπακιϊσ,
προτεύνεται η επϋκταςη κατϊ 1460μ αγωγοϑ ϑδρευςησ απϐ HDPE 32/10 επύ του υφιςτϊμενου
χωμϊτινου δρϐμου.
Κ. Μανεςίου
την Σοπικό Κοινϐτητα Μανεςύου και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Ωνω Μαςτραντώνη
προτεύνεται η αντικατϊςταςη του ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ ϐπωσ αντλητικοϑ,
φλοτεροβϊνασ εντϐσ υφιςτϊμενου αντλιοςταςύου και ςϑνδεςη με δύκτυο ηλεκτροδϐτηςησ .
Κ. Αγίασ Μαρίνασ
την Σοπικό Κοινϐτητα Αγύασ Μαρύνασ και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Κϊτω Αγύα Μαρύνα
ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον οικιςμϐ
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Κ. Βελιμάχι
την Σοπικό Κοινϐτητα Βελιμαχύου και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Βελ ιμϊχι προτεύνεται η
επϋκταςη κατϊ 340μ αγωγοϑ ϑδρευςησ απϐ HDPE 32/16 ςτον κεντρικϐ δρϐμο του οικιςμοϑ .
Κ. Φιόνασ
την Σοπικό Κοινϐτητα Φιϐνασ προτεύνεται η αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ ϑδρευςησ
απϐ τον οικιςμϐ Φιϐνα μϋχρι τον ςυνοικιςμϐ Μικρουλαύώκα μόκουσ 3.180μ απϐ HDPE 63/16
επύ του κεντρικοϑ δρϐμου.
Δημοτικό Ενϐτητα Καλεντζίου
Κ. Καλεντζίου
την Σοπικό Κοινϐτητα Καλεντζύου ςχεδιϊςτηκαν τα παρακϊτω:
Οικιςμϐσ Μπατζαύώκα
Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ ςτη θϋςη ¨Ξυλϐκαςτρο¨ μόκουσ 1100μ και διαμϋτρο υ
Υ63/10
Οικιςμϐσ Καλϋντζι
α) προτεύνεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον οικιςμϐ
β) επϋκταςη δικτϑου ϑδρευςησ απϐ τη νϋα δεξαμενό, εν μϋρει εντϐσ οικιςμοϑ, μόκο υσ 500μ
και διαμϋτρου Υ90/16 γ) επιςκευό υφιςτϊμενησ υδρομϊςτευςησ του οικιςμοϑ ςτη θϋςη
«Μοϑρτζεσ» Σϋλοσ προβλϋπεται η μϐνωςη τησ υφιςτϊμενησ μεταλλικόσ δεξαμενόσ του
οικιςμοϑ χωρητικϐτητασ 350μ 3 .
Δημοτικό Ενϐτητα Λεοντίου
Κ. Λεοντίου
την Σοπικό Κοινϐτητα Λεοντύου ςχεδιϊςτηκαν τα παρακϊτω:
Οικιςμϐσ Βεταύώκα
Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ μόκουσ 240μ και διαμϋτρου Υ63/16
Οικιςμϐσ Γολϋμι
Προτεύνεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 130μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον οικιςμϐ
Οικιςμϐσ Κατςαώταύώκα
Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ μόκουσ 480μ και διαμϋτρου Υ63/16
Οικιςμϐσ Λεϐντιο
Επϋκταςη αγωγοϑ εντϐσ οικιςμοϑ μόκουσ 110μ και διαμϋτρου Υ63/16
Κ. Δεμεςτίχων
την Σοπικό Κοινϐτητα Δεμεςτύχων, ςτο αντλιοςτϊςιο τησ πηγόσ ¨Βελοϑχι¨ ςτον οικιςμϐ
Δεμϋςτιχα προτεύνεται η αντικατϊςταςη του ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ ϐπωσ
αντλητικοϑ ιςχϑοσ 20hp κα .

[7]
Σελίδα 13 από 28

ΑΔΑ: 6ΖΣΩ7Λ6-Θ74
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ:
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»

ϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 1ατου ϊρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Νϋα
Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα
Καλλικρϊτησ), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 9 του ϊρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν.
4555/2018 ϊρθρο 179, οι Περιφϋρειεσ μποροϑν να ςυνϊπτουν Προγραμματικϋσ υμβϊςεισ
για τη μελϋτη και εκτϋλεςη ϋργων και προγραμμϊτων ανϊπτυξησ μιασ περιοχόσ καθώσ και
για την παροχό υπηρεςιών κϊθε εύδουσ.
Δεδομϋνου ϐτι το ςυγκεκριμϋνο ϋργο εύναι

μεν δημοτικϐ, ενώ ο Πρώτοσ

υμβαλλϐμενοσ και Υορϋασ Τλοπούηςησ, η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ διαθϋτει την
απαιτοϑμενη τεχνογνωςύα και εμπειρύα για την καταςκευό του ϋργου, τα ςυμβαλλϐμενα
μϋρη προβαύνουν, κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 100 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, ϐπωσ
τροποποιόθηκε με την παρ. 9 του ϊρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το ϊρθρο 179 του Ν.
4555/2018,

ςτη ςϑναψη τησ παροϑςασ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ, με την οπούα

προςδιορύζουν το γενικϐ πλαύςιο και τουσ ειδικοϑσ ϐρουσ για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου
τησ.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικεύμενο τησ παροϑςασ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ αποτελεύ η

μεταβύβαςη τησ

αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ τησ Ϊργου «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ» («Έργο») απϐ τον Δεϑτερο υμβαλλϐμενο και Κϑριο του Ϊργου
ςτο Πρώτο υμβαλλϐμενο και Υορϋα Τλοπούηςησ.
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Ϊργου και για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ
ςϑμβαςησ, ο Κϑριοσ του Ϊργου αναθϋτει ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ να εκτελϋςει τισ παρακϊτω
ενϋργειεσ (ενδεικτικά) 2:
1)

Οργϊνωςη και ςχεδιαςμϐ υλοπούηςησ.

2)

Διενϋργεια διαδικαςιών ανϊθεςησ και επιλογόσ αναδϐχου ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα
Δημοςύων υμβϊςεων.

3)

Τπογραφό τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ με τον ανϊδοχο.

4)

Διαχεύριςη και παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ του Ϊργου.

5)

Παραλαβό του Ϊργου ςτο ςϑνολϐ του (ϋωσ και την οριςτικό παραλαβό).

6)

Παρϊδοςη του Ϊργου ςτον Κϑριο του Ϊργου με πλόρη τεχνικό τεκμηρύωςη.

Ο Πρώτοσ υμβαλλϐμενοσ και Υορϋασ Τλοπούηςησ, δια τησ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
(ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ, αςκεύ ϐλα τα καθόκοντα τησ Προώςτϊμενησ
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Αρχόσ και τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ, ϐπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη νομοθεςύα περύ
Δημοςύων Ϊργων, το Ν. 3852/2010, το Ν. 4071/2012, Ν4412/16 το Π.Δ. 132/10, ϐπωσ ϋχουν
τροποποιηθεύ και ιςχϑουν ςόμερα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι ςυμβαλλϐμενοι φορεύσ αναλαμβϊνουν τισ παρακϊτω υποχρεώςεισ και δικαιώματα:
2.1. Ο Δεϑτεροσ υμβαλλϐμενοσ και Κύριοσ του Έργου αναλαμβϊνει:


Να διευκολϑνει με κϊθε τρϐπο το επιςτημονικϐ προςωπικϐ που θα απαςχοληθεύ για
την υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ςτη ςυγκϋντρωςη των
απαραύτητων ςτοιχεύων και πληροφοριών.



Να παρϋχει ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ τισ αναγκαύεσ πληροφορύεσ και το φϊκελο του
ϋργου με τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του, που ϋχει ςτη διϊθεςό του (Θεωρημϋνεσ μελϋτεσ,
αδειοδοτόςεισ, τεϑχη δημοπρϊτηςησ κλπ ) .



Να ορύςει τον εκπρϐςωπϐ του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ ϑμβαςησ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ.



Να παρϋχει ϋγκαιρα ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ την αναγκαύα πληροφϐρηςη ςχετικϊ με
οργανωτικϋσ ό διοικητικϋσ αλλαγϋσ που επηρεϊζουν την υλοπούηςη του Ϊργου.



Να διαςφαλύςει τη διαθεςιμϐτητα ςτελεχών του, εϊν κριθεύ απαραύτητο και να
διαθϋςει ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ προςωπικϐ για την υλοπούηςη του Ϊργου, κατϊ τα
προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 10 τησ παροϑςασ.



Να διαςφαλύςει τη ςυντόρηςη του Ϊργου μετϊ την ολοκλόρωςό του, εύτε
αναλαμβϊνοντασ ο ύδιοσ τη ςυντόρηςό του ό αναθϋτοντασ αυτόν ςε τρύτο φορϋα.



Να ςυνεργϊζεται με τον Υορϋα Τλοπούηςησ για την ενημϋρωςη του κοινοϑ και την
προβολό του Ϊργου.



Να παρακολουθεύ τισ χρηματορροϋσ του Ϊργου και να εκτελεύ τισ αντύςτοιχεσ
πληρωμϋσ



Να καταβϊλει ϋγκαιρα τισ προβλεπϐμενεσ τοκοχρεολυτικϋσ δϐςεισ του εγκεκριμϋνου
δανεύου ςϑμφωνα με το δανειςτικϐ ςυμβϐλαιο μεταξϑ Σαμεύου Παρακαταθηκών και
Δανεύων και του Δόμου Ερυμϊνθου



Να διαςφαλύςει εναλλακτικϐ τρϐπο χρηματοδϐτηςησ του ϋργου ςε περύπτωςη
καταγγελύασ τησ δανειακόσ ςϑμβαςησ



ϑνταξη και υποβολό Σεχνικοϑ Δελτύου για την ενημϋρωςη του Προγρϊμματοσ
"Αντώνησ Σρύτςησ"
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2.2 Ο Πρώτοσ υμβαλλϐμενοσ και Υορέασ Τλοποίηςησ αναλαμβϊνει:


Να ενεργεύ ωσ Δικαιοϑχοσ για την υλοπούηςη του Ϊργου, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο
ςυνημμϋνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ τησ
ςϑμβαςησ.



Να απαςχολεύ και να διαθϋτει επιςτημονικϐ προςωπικϐ με τα απαραύτητα και
ανϊλογα προςϐντα, προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η αρτιϐτητα υλοπούηςησ του
Ϊργου



Να ςυνεργαςτεύ με τον Κϑριο του Ϊργου, εϊν κριθεύ απαραύτητο για τισ απαιτοϑμενεσ
τροποποιόςεισ του Σεχνικοϑ Δελτύου Ϊργου.



Σην εκτϋλεςη ϐλων των ενεργειών που αφοροϑν την καταςκευό του «Ϊργου» για να
καταςτεύ η υποδομό ϊρτια και λειτουργικό .



Να διενεργόςει το διαγωνιςμϐ και την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα
με τη ςχετικό νομοθεςύα και το κανονιςτικϐ πλαύςιο λειτουργύασ του.



Να επιβλϋπει και να ελϋγχει ποιοτικϊ και ποςοτικϊ τισ εργαςύεσ καταςκευόσ του
ϋργου και να τισ παραλαμβϊνει βϊςει των ςχετικών ςυμβϊςεων και τησ Νομοθεςύασ.



Να μεριμνϊ για την ενημϋρωςη του κοινοϑ και την προβολό του Ϊργου, ςε
ςυνεργαςύα με τον Κϑριο του Ϊργου.



Να ορύςει τον εκπρϐςωπϐ του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ τησ ϑμβαςησ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παροϑςασ.

Για την απρϐςκοπτη υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ο Δεϑτεροσ
υμβαλλϐμενοσ και Υορϋασ Τλοπούηςησ- τεχνικϊ επαρκόσ δικαιοϑχοσ ϋχει καταγρϊψει ϐλεσ
τισ υφιςτϊμενεσ μελϋτεσ και αδειοδοτόςεισ, οι οπούεσ πε ριλαμβϊνονται ςτον Πύνακα 1 του
Παραρτόματοσ ΙΙ, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ. Οι εκκρεμεύσ
ενϋργειεσ για την ωρύμανςη του Ϊργου αναφϋρονται ςτον Πύνακα 2 του Παραρτόματοσ Ι,
ϐπου τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη ορύζουν ποιοσ εκ των δϑο θα εύναι υπεϑθυνοσ για την
πραγματοπούηςη ό ολοκλόρωςό τουσ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ για την εκτϋλεςη του Ϊργου τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ
ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 1.310.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομϋνου του εργολαβικοϑ οφϋλουσ,
αναθεωρόςεων και απροβλϋπτων. Η χρηματοδϐτηςό του προβλϋπεται να γύνει απϐ το
Πρϐγραμμα "Αντώνησ Σρύτςησ" ςϑμφωνα υπ' αριθμ 829/18-6-2020 απϐφαςη του Τπουργοϑ
Εςωτερικών με οπούα εγκρύνεται η μεταφορϊ απϐ το Πρϐγραμμα Υιλϐδημοσ I ςτο
Πρϐγραμμα «Αντώνησ Σρύτςησ» του Τπουργεύου Εςωτερικών, 459 ϋργων ςυνολικοϑ
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προϒπολογιςμοϑ 1.090.382.473,29 € (ΑΔΑ ΨΕΨΣ46ΜΣΛ6-ΕΤΣ), μεταξϑ των οπούων εύναι και
το εν λϐγω ϋργο ςτον Πύνακα 1 (Πρϐςκληςη I: Τποδομϋσ ϑδρευςησ για την εξαςφϊλιςη
επαρκοϑσ ποςϐτητασ και ποιϐτητασ ϑδατοσ για ανθρώπινη κατανϊλωςη), με α/α 33.
Σο ποςϐ αυτϐ μπορεύ να αναπροςαρμοςθεύ ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα περύ
δημοςύων ϋργων κατϐπιν ςχετικών εγκρύςεων του Δόμου Ερυμϊνθου ό /και του Σαμεύου
Παρακαταθηκών και Δανεύων.
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ δεν μπορεύ να αναλϊβει ςυμβατικϋσ δεςμεϑςεισ ϋναντι τρύτων, που
υπερβαύνουν το παραπϊνω ποςϐ, χωρύσ τισ παραπϊνω εγκρύςεισ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διϊρκεια τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ αρχύζει απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και λόγει με
την ολοκλόρωςη του «Ϊργου» και την παρϊδοςό του ςε πλόρη λειτουργύα απϐ τον Υορϋα
Τλοπούηςησ ςτον Κϑριο του Ϊργου.
H διϊρκεια υλοπούηςησ του «Ϊργου» καθορύζεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι και οποιεςδόποτε
τροποποιόςεισ τησ που υπερβαύνουν τουσ 6 μόνεσ γύνονται μετϊ απϐ ςϑμφωνη γνώμη τησ
Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην
παρ. 2α του ϊρθρου 100 του ν. 3852/2010 ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, ςυςτόνεται
ϐργανο με την επωνυμύα «Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ», με ϋδρα την Πϊτρα.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ αποτελεύται απϐ :
•

Σον κ .____________________, Περιφερειακϐ ϑμβουλο, ο οπούοσ ορύζεται Πρϐεδροσ τησ

Επιτροπόσ, με αναπληρωτό του τον Περιφερειακϐ ϑμβουλο___________, που εκπροςωπεύ τον
Πρώτο υμβαλλϐμενο.

•

ϋναν (1) εκπρϐςωπο του Δόμου Ερϑμανθου με τον αναπληρωτό του
ϋνα (1) μϋλοσ απϐ την Διεϑθυνςη Σεχνικών Ϊργων (ΕΔΡΑ), τον προώςτϊμενο τησ

Διεϑθυνςησ, με αναπληρωτό τον προώςτϊμενο του τμόματοσ Δομών Περιβϊλλοντοσ τησ ύδιασ
Διεϑθυνςησ.
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Σο αργϐτερο εντϐσ 15 ημερών απϐ την υπογραφό τησ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ, οι
ςυμβαλλϐμενοι φορεύσ, ορύζουν τα μϋλη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ.
Αντικεύμενο

τησ

Κοινόσ

Επιτροπόσ

Παρακολοϑθηςησ

εύναι

ο

ςυντονιςμϐσ

και

η

παρακολοϑθηςη ϐλων των εργαςιών που απαιτοϑνται για την εκτϋλεςη τησ παροϑς ασ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ και ειδικϐτερα η τόρηςη των ϐρων τησ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ, η διαπύςτωςη τησ ολοκλόρωςησ των εκατϋρωθεν υποχρεώςεων, η ειςόγηςη προσ
τα αρμϐδια ϐργανα των ςυμβαλλομϋνων μερών κϊθε αναγκαύου μϋτρου και ενϋργειασ για
την υλοπούηςη τησ παροϑςασ, η πϋραν του εξαμόνου παρϊταςη του χρονοδιαγρϊμματοσ και
η επύλυςη κϊθε διαφορϊσ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που προκϑπτει ςχετικϊ με την
ερμηνεύα των ϐρων τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και τον τρϐπο εφαρμογόσ τησ.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυγκαλεύται απϐ τον Πρϐεδρϐ τησ. την πρϐςκληςη
αναγρϊφονται τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ, ενώ ειδοποιοϑνται τα μϋλη τησ εγκαύρωσ
εγγρϊφωσ. την ημερόςια διϊταξη αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ και ειςϊγονται προσ
ςυζότηςη και τα θϋματα που θα ζητόςει εγγρϊφωσ ϋςτω και ϋνα απϐ τα μϋλη τησ. Φρϋη
γραμματϋα εκτελεύ μϋλοσ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ που θα εκλεγεύ ςτην
πρώτη τησ ςυνεδρύαςη.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ εύναι δυνατϐ να πλαιςιώνεται και απϐ ειδικϐ
προςωπικϐ που ϋχει γνώςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, ϐταν και εφϐςον ζητηθεύ απϐ
κϊποιο απϐ τα μϋλη τησ. Σο ειδικϐ αυτϐ προςωπικϐ δϑναται να αποτελεύ την «Σεχνικό
Επιτροπό», η οπούα, μετϊ απϐ αύτημα τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ, γνωμοδοτεύ
και εκφϋρει ϊποψη επύ των ειδικών επιςτημονικ ών θεμϊτων που ςχετύζονται με την
υλοπούηςη του Ϊργου, αλλϊ δεν ϋχει δικαύωμα ψόφου. Οι ςχετικϋσ γνωμοδοτόςεισ,
ειςηγόςεισ ό απϐψεισ τησ Σεχνικόσ Επιτροπόσ δεν εύναι δεςμευτικϋσ για την Κοινό Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ.
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυνϋρχεται τακτικϊ κϊθε ϋξι μόνεσ και ϋκτακτα ϐταν το
ζητόςει εγγρϊφωσ ϋνα απϐ τα μϋλη τησ. Κϊθε μϋλοσ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ
μπορεύ, κατϊ την κρύςη του, να καλεύ ςτισ ςυνεδριϊςεισ υπηρεςιακϊ ςτελϋχη του φορϋα απϐ
τον οπούο ϋχει οριςθεύ και τα οπούα εύναι εμπλεκϐμενα ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ
ςϑμβαςησ. Σα πρακτικϊ τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ κοινοποιοϑνται ςε ϐλα τα
μϋλη αφοϑ υπογραφοϑν .
Η Κοινό Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ςυνεδριϊζει ϋγκυρα ϐταν εύναι παρϐντα ϐλα τα μϋλη τησ.
Οι αποφϊςεισ τησ πρϋπει να εύναι αιτιολογημϋνεσ, λαμβϊνονται δε κατϊ πλειοψηφύα των
παρϐντων μελών και δεςμεϑουν ϐλουσ τουσ ςυμβαλλϐμενουσ φορεύσ.
Οι λοιπϋσ λεπτομϋρειεσ που ενδεχομϋνωσ απαιτηθοϑν για τη λειτουργύα τησ Κοινόσ
Επιτροπόσ, θα καθοριςθοϑν με αποφϊςεισ τησ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ – ΤΝΕΠΕΙΕ
Η παρϊβαςη οποιουδόποτε απϐ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, οι οπούοι θεωροϑνται
ϐλοι ουςιώδεισ ό η παρϊβαςη των διατϊξεων του νϐμου και τησ καλόσ πύςτησ απϐ
οποιοδόποτε απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη παρϋχει ςτο ϊλλο μϋροσ το δικαύωμα να
καταγγεύλει τη ςϑμβαςη και να αξιώςει κϊθε θετικό ό αποθετικό ζημύα του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ παροϑςασ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ

ϋναντι του Κυρύου του Ϊργου, για την καλό εκτϋλεςη των καθηκϐντων του.

Ϊναντι των τρύτων ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται εισ ολϐκληρο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ εκπροςωπεύ δικαςτικώσ και εξωδύκωσ τον Κϑριο του Ϊργου ϋναντι
των τρύτων κατϊ την ενϊςκηςη των καθηκϐντων του ϋωσ τη λόξη τησ μεταβύβαςησ τησ
αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ
Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που αφορϊ ςτην εκτϋλεςη και ερμηνεύα
των ϐρων τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και που δεν θα επιλϑεται απϐ την Κοινό Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, δϑναται να επιλϑεται απϐ τα αρμϐδια
Δικαςτόρια τησ Πϊτρασ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΣΑΥΟΡΑ – ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

3

Προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η εκτϋλεςη του Ϊργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι δυνατό η
απαςχϐληςη προςωπικοϑ του Κυρύου του Ϊργου ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ αποκλειςτικϊ για
τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου Ϊργου. Σο προςωπικϐ αυτϐ ορύζεται με απϐφαςη του
αρμοδύου οργϊνου του Κυρύου του Ϊργου, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Τποκατάςταςη. Απαγορεϑεται ρητώσ ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ η υποκατϊςταςό του
απϐ τρύτο για την υλοπούηςη του Ϊργου. Αν χωρϋςει υποκατϊςταςη, τϐτε ο Υορϋασ
Τλοπούηςησ ευθϑνεται για κϊθε πταύςμα του τρύτου ϋναντι του Κυρύου του Ϊργου, ενώ
ςυγχρϐνωσ λϑεται η παροϑςα απϐ υπαιτιϐτητα του Υορϋα Τλοπούηςησ.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα
ςυνταχθοϑν απϐ το Υορϋα Τλοπούηςησ (και τουσ προςτεθϋντεσ και αντιςυμβαλλομϋνουσ
του) ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ ϑμβαςησ και των ςυμβϊςεων που θα υπογρϊψει
ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Ϊργου θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του
Κυρύου του Ϊργου, ο οπούοσ ϋχει το δικαύωμα να τα επαναχρηςιμοποιόςει ελεϑθερα, θα εύναι
πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ
και θα παραδοθοϑν ςτον Κϑριο του Ϊργου κατϊ το χρϐνο παρϊδοςησ του Ϊργου ό αλλιώσ
κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο λόξη ό λϑςη τησ ϑμβαςησ. Σα ςχετικϊ πνευματικϊ και
ςυγγενικϊ δικαιώματα ρητώσ εκχωροϑνται ςτον Κϑριο του Ϊργου χωρύσ την καταβολό
αμοιβόσ.
11.3 Εμπιςτευτικότητα. Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη
ό λϑςη αυτόσ, ο Υορϋασ Τλοπούηςησ(και οι προςτεθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη
να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικοϑ
και διεθνοϑσ τϑπου, χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Κυρύου του Ϊργου,
οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώς η του κατϊ την υλοπούηςη
του Ϊργου και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Οποιαδόποτε τροποπούηςη ό παρϊταςη τησ παροϑςασ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ γύνεται
μϐνον εγγρϊφωσ με κοινό ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων μερών.
Η μη ϊςκηςη δικαιωμϊτων ό η παρϊλειψη υποχρεώςεων απϐ οποιοδόποτε ςυμβαλλϐμενο
μϋροσ ό η ανοχό καταςτϊςεων αντύθετων προσ την προγραμματικό ςϑμβαςη, καθώσ και η
καθυςτϋρηςη ςτη λόψη μϋτρων που προβλϋπει η ςϑμβαςη αυτό απϐ οποιοδόποτε
ςυμβαλλϐμενο μϋροσ, δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ παραύτηςη των ςυμβαλλομϋνων μερών απϐ
δικαύωμα ό απαλλαγό απϐ υποχρεώςεισ τουσ ό αναγνώριςη δικαιωμϊτων ςτα ςυμβαλλϐμενα
μϋρη, που δεν αναγνωρύζονται απϐ αυτό την προγραμματικό ςϑμβαςη.
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Αυτϊ ςυμφώνηςαν, ςυνομολϐγηςαν και ςυναποδϋχθηκαν τα ςυ μβαλλϐμενα μϋρη, ςε
απϐδειξη των οπούων ςυντϊχθηκε η παροϑςα και υπογρϊφεται ςε τρία πρωτότυπα, ϋλαβε ο
δε Δόμοσ Ερϑμανθου απϐ ϋνα και η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ απϐ δϑο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΣΟΝ
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ

ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΥΑΡΜΑΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΠΑΡΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
1. Σίτλοσ Έργου:
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΎΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»
2. Υορέασ πρόταςησ: Δόμοσ Ερϑμανθου
3. Δικαιούχοσ (Υορέασ Τλοποίηςησ): Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ (ΕΔΡΑ)
4. Υορέασ Λειτουργίασ/ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : Δόμοσ Ερϑμανθου
5. Υυςικό αντικείμενο του Έργου4:
Σο ϋργο αφορϊ ςε εργαςύεσ καταςκευόσ αγωγών υδροδϐτηςησ ςτα ϐρια του Δόμου Ερυμϊνθου.
Προβλϋπεται να γύνουν εργαςύεσ:
Ειδικϐτερα προβλϋπεται να εκτελεςτοϑν οι ακϐλουθεσ εργαςύεσ:
α) Η επϋκταςη & αντικατϊςταςη τμημϊτων αγωγών, ςυνολικοϑ μόκουσ 16.400 m
β) Η τοποθϋτηςη επτϊ (7) νϋων μεταλλικών δεξαμενών
γ) Η επιςκευό υφιςτϊμενησ υδρομϊςτευςησ
δ) Ο ςχεδιαςμϐ και καταςκευό νϋασ υδρομϊςτευςησ, μικρόσ δεξαμενόσ και αντλητικοϑ
ςυγκροτόματοσ
ε) Η αντικατϊςταςη ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ πϋντε αντλητικών ςυγκροτημϊτων
ϑδρευςησ
ςτ) Η αντικατϊςταςη τριών αντλητικών ςυγκροτημϊτων.
Σϋλοσ προβλϋπεται η επϋκταςη του δικτϑου ηλεκτριςμοϑ απϐ την ΔΕΔΔΗΕ με ςκοπϐ την
ηλεκτροδϐτηςη του αντλιοςταςύου τησ υδρομϊςτευςησ ςτη θϋςη ¨Βελοϑχι¨ Σ.Κ. Κομπηγαδύου.
υγκεκριμϋνα προβλϋπονται οι παρακϊτω εργαςύεσ ανα κοινϐτητα:
Δημοτική Ενότητα Υαρρών
Κ. Πλατανόβρυςησ
την Σ.Κ. Πλατανϐβρυςησ και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Αγύα Παραςκευό (Κουρλαμπϊσ)
ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ νϋα Μεταλλικό Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 120μ 3 ςε χώρο δύπλα
ςτην υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον ςυνοικιςμϐ του
Κουρλαμπϊ .
Κ. Κριθαρακίων
την Σ.Κ. Κριθαρακύων ςτον οικιςμϐ Κριθαρακύων ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό
χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ
προσ τουσ οικιςμοϑσ Κριθαρϊκια και Αςτϋρι .
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Κ. ταροχωρίου
την Σ.Κ. ταροχωρύου και ςυγκεκριμϋνα ςτον ςυνοικιςμϐ Κακαβουλαύώκα ςχεδιϊζεται η
επϋκταςη αγωγοϑ μόκουσ 260μ διαμϋτρου Υ63/10
Επύςησ ςτον ςυνοικιςμϐ Γκαβϋώκα Ωνω ταροχωρύου ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ αγωγϐ σ
μόκουσ 330μ διαμϋτρου Υ63/16 και νϋα Μεταλλικό Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 60μ 3 ςε χώρο
κοντϊ ςτην υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον ςυνοικιςμϐ .
Κ. Νέου Κομπηγαδίου
Οικιςμϐσ Κομπηγαδύου
α) καταςκευό νϋασ υδρομϊςτευςησ, μικρόσ δεξαμενόσ και αντλιοςταςύου ςτην πηγό Θϋςη
«Βελοϑχι»
β) καταθλιπτικϐσ αγωγϐσ Υ90/25 και μόκουσ 1860μ περύπου απϐ το αντλιοςτϊςιο ϋωσ την
υφιςτϊμενη δεξαμενό Κομπηγαδύου
Οικιςμϐσ Πλατϊνου
α) καταθλιπτικϐσ αγωγϐσ Υ110/25 και μόκουσ 2705μ περύπου απϐ το αντλιοςτϊςιο ϋωσ την
νϋα προτεινϐμενη δεξαμενό Πλατϊνου
β) εγκατϊςταςη νϋασ Μεταλλικόσ Δεξαμενόσ χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη Ωνω Δεξαμενό Πλατϊνου για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον
οικιςμϐ Πλατϊνου, Καλϊνου και Καλϊνιςτρασ .
Κ. Καλάνου
την Σοπικό Κοινϐτητα Καλϊνου και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Κϊλανο ςχεδιϊζεται αγωγϐσ
Υ110/16 και μόκουσ 1280μ περύπου απϐ την νϋα προτεινϐμενη δεξαμενό Πλατϊνου ϋωσ το
δύκτυο του οικιςμοϑ .
Κ. Καλάνιςτρα
την Σοπικό Κοινϐτητα Καλϊνιςτρασ και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Καλϊνιςτρασ
ςχεδιϊζεται ο αγωγϐσ Υ110/16 και μόκουσ 1360μ περύπου, ςε ςυνϋχεια του αγωγοϑ απϐ τον
Κϊλανο, ϋωσ την υφιςτϊμενη Κϊτω Δεξαμενό Καλϊνιςτρασ .
Κ. Καταρράκτη
την Σ.Κ. Καταρρϊκτη και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ του Καταρρϊκτη ςχεδιϊζεται να
αντικαταςταθεύ ο κεντρικϐσ αγωγϐσ ϑδρευςησ μόκουσ 425μ διαμϋτρου Υ90/10 επύ τησ
Επαρχιακόσ οδοϑ .
Δημοτική Ενότητα Σριταίασ
Κ. Ρουπακιά
την Σοπικό Κοινϐτητα Ρουπακιϊσ και ςυγκεκριμϋνα ςτη θϋςη ¨Παπακανελαύώκα¨ Ρουπακιϊσ,
προτεύνεται η επϋκταςη κατϊ 1460μ αγωγοϑ ϑδρευςησ απϐ HDPE 32/10 επύ του υφιςτϊμενου
χωμϊτινου δρϐμου.
Κ. Μανεςίου
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την Σοπικό Κοινϐτητα Μανεςύου και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Ωνω Μαςτραντώνη
προτεύνεται η αντικατϊςταςη του ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ ϐπωσ αντλητικοϑ,
φλοτεροβϊνασ εντϐσ υφιςτϊμενου αντλιοςταςύου και ςϑνδεςη με δύκτυο ηλεκτροδϐτηςησ .
Κ. Αγίασ Μαρίνασ
την Σοπικό Κοινϐτητα Αγύασ Μαρύνασ και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Κϊτω Αγύα Μαρύνα
ςχεδιϊζεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον οικιςμϐ
Κ. Βελιμάχι
την Σοπικό Κοινϐτητα Βελιμαχύου και ςυγκεκριμϋνα ςτον οικιςμϐ Βελ ιμϊχι προτεύνεται η
επϋκταςη κατϊ 340μ αγωγοϑ ϑδρευςησ απϐ HDPE 32/16 ςτον κεντρικϐ δρϐμο του οικιςμοϑ .
Κ. Φιόνασ
την Σοπικό Κοινϐτητα Φιϐνασ προτεύνεται η αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ ϑδρευςησ
απϐ τον οικιςμϐ Φιϐνα μϋχρι τον ςυνοικιςμϐ Μικρουλαύώκα μόκουσ 3.180μ απϐ HDPE 63/16
επύ του κεντρικοϑ δρϐμου.
Δημοτική Ενότητα Καλεντζίου
Κ. Καλεντζίου
την Σοπικό Κοινϐτητα Καλεντζύου ςχεδιϊςτηκαν τα παρακϊτω:
Οικιςμϐσ Μπατζαύώκα
Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ ςτη θϋςη ¨Ξυλϐκαςτρο¨ μόκουσ 1100μ και διαμϋτρου
Υ63/10
Οικιςμϐσ Καλϋντζι
α) προτεύνεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 100μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον οικιςμϐ
β) επϋκταςη δικτϑου ϑδρευςησ απϐ τη νϋα δεξαμενό, εν μϋρει εντϐσ οικιςμοϑ, μόκουσ 500μ
και διαμϋτρου Υ90/16 γ) επιςκευό υφιςτϊμενησ υδρομϊςτευςησ του οικιςμοϑ ςτη θϋςη
«Μοϑρτζεσ» Σϋλοσ προβλϋπεται η μϐνωςη τησ υφιςτϊμενησ μεταλλικόσ δεξαμενόσ του
οικιςμοϑ χωρητικϐτητασ 350μ 3 .
Δημοτική Ενότητα Λεοντίου
Κ. Λεοντίου
την Σοπικό Κοινϐτητα Λεοντύου ςχεδιϊςτηκαν τα παρακϊτω:
Οικιςμϐσ Βεταύώκα
Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ μόκουσ 240μ και διαμϋτρου Υ63/16
Οικιςμϐσ Γολϋμι
Προτεύνεται να εγκαταςταθεύ νϋα Δεξαμενό χωρητικϐτητασ 130μ 3 ςε χώρο δύπλα ςτην
υφιςτϊμενη για την ενύςχυςη τησ ποςϐτητασ νεροϑ προσ τον οικιςμϐ
Οικιςμϐσ Κατςαώταύώκα
Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου αγωγοϑ μόκουσ 480μ και διαμϋτρου Υ63/16
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Οικιςμϐσ Λεϐντιο
Επϋκταςη αγωγοϑ εντϐσ οικιςμοϑ μόκουσ 110μ και διαμϋτρου Υ63/16
Κ. Δεμεςτίχων
την Σοπικό Κοινϐτητα Δεμεςτύχων, ςτο αντλιοςτϊςιο τησ πηγόσ ¨Βελοϑχι¨ ςτον οικιςμϐ
Δεμϋςτιχα προτεύνεται η αντικατϊςταςη του ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ ϐπωσ
αντλητικοϑ ιςχϑοσ 20hp κα .
6. τοιχεία χωροθέτηςησ τησ Έργου:
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ – Νομϐσ ΑχαϏασ – Δόμοσ Ερυμϊνθου- Δ.Ε. Υαρρών – ΣριταύασΚαλεντζύου- Λεοντύου
7. Προώπολογιςμόσ:

1.310.000,00 €

8. Διάρκεια υλοποίηςησ:
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΨΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ - Τεύχη Δημοπράτηςησ
Προκήρυξη Έργου
Ανάθεςη Έργου (Διαδικαςία Ελέγχου
Δικαιολογητικών, Υπογραφή Σύμβαςησ)

7 ΜΗΝΕ

Έναρξη Καταςκευήσ - Ολοκλήρωςη καταςκευήσ

12 ΜΗΝΕ

ΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

19 ΜΗΝΕ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ5
ΠΙΝΑΚΑ 1 :ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΟΤ6
Έγγραφο / Απόφαςη
Αύτημα ςϑμφωνησ γνώμησ για την
υπογραφό Προγραμματικόσ ϑμβαςησ προσ
Π.Δ.Ε.
ϑναψη Προγραμματικόσ ϑμβαςησ
Ϊγκριςη Όρων Προγραμματικόσ ϑμβαςησ,
κ.λ.π

Υορέασ έγκριςησ ή
αδειοδότηςησ
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Αριθμόσ πρωτ./ ημερομηνία
2841/12-04-2021

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ/ Π.Δ.Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

41/2021

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ
(ΜΕΛΕΣΕ, ΕΓΚΡΙΕΙ, ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Μελϋτεσ εφαρμογόσ

Τπεύθυνοσ φορέασ
Κύριοσ του Έργου
Υορέασ Τλοποίηςησ
Τπηρεςία Έκδοςησ
Τπηρεςία Έκδοςησ
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Ϊλεγχοσ –Θεώρηςη –‘Ϊγκριςη Μελετών
Εφαρμογόσ

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Ϊγκριςη ό Απαλλαγό Περιβαλλοντικών
Όρων

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Ϊκθεςη ςκοπιμϐτητασ κι ϋγκριςη
ςκοπιμϐτητασ Ϊργου

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

ϑνταξη Σευχών Διαγωνιςμών

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Ϊγκριςη Σευχών Διαγωνιςμών

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Τλοπούηςη και εκτϋλεςη Ϊργου

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΔΕ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΔΕ
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140606/3644/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

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

«Διμου Ερυμάνκου» για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΥΔΡΕΤΗ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ», προχπολογιςμοφ 1.331.655,20€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: πρόγραμμα
"ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ"», όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

2.

α) Ορίηει ωσ εκπρόςωπο του φορζα Τλοποίθςθσ – Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι Επιτροπι

παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ φμβαςθσ, τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο, ωσ Πρόεδρο, με αναπλθρωτι του τον
Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνο Χαράλαμπο.
β) Ορίηει ωσ μζλοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ
φμβαςθσ, τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων (ΕΔΡΑ) τθσ Π.Δ.Ε. με αναπλθρωτι του τον
Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων (ΕΔΡΑ) τθσ Π.Δ.Ε..
3.

Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ

φμβαςθσ.

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

Σελίδα 28 από 28

