Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραφείο Προζδρου Οικονομικισ Επιτροπισ
Σαχ. Δ/νςθ: ΝΕΟ Πατρών-Ακθνών 32
264 41 Πάτρα
Πλθροφορίεσ: Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
Σθλζφωνο: 2613 613517-8
ΠΡΟ:
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.10.22 13:02:17
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΤΘΦ7Λ6-ΛΞ2

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 290783/1847

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1291/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289202/6202/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1291/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ 1048/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΞ7Λ6-ΗΓ1) απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου Ερυμάνκου για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ», προχπολογιςμόσ: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
«Αντϊνθσ Σρίτςθσ», ωσ προσ το ποςό του προχπολογιςμοφ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6ΤΘΦ7Λ6-ΛΞ2
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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.

Αρ. Απόφαςθσ 1291/2021
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Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 28ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ 1048/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΞ7Λ6-ΗΓ1) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και του Διμου Ερυμάνκου για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»,
προχπολογιςμόσ: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ», ωσ προσ
το ποςό του προχπολογιςμοφ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289202/6202/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάθε φορά και το εμαιλ από τον Δήμο Ερυμάνθου ςχετικά με επικοινωνία που
είχαν με το Ελεγκτικό υνζδριο για τον ζλεγχο νομιμότητασ των διαδικαςιϊν για την ςφναψη τησ
Προγραμματικήσ φμβαςησ του ζργου του θζματοσ, ςφμφωνα με το οποίο: « ….Μετά την αποςτολή ςτο
Ελεγκτικό υνζδριο για την διενζργεια προληπτικοφ ελζγχου νομιμότητασ, του ςχεδίου τησ προγραμματικήσ
ςφμβαςησ μεταξφ τησ Π.Δ.Ε. και του Δήμου Ερυμάνθου για την υλοποίηςη του ζργου με τίτλο "Ολοκλήρωςη
Εςωτερικοφ Αποχετευτικοφ Δικτφου ςτουσ Οικιςμοφσ Φαρρϊν και Βαςιλικοφ του Δήμου Ερυμάνθου" ,
διαπιςτϊθηκε ότι ςτην υπ' αριθμό 1048/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε. αναφζρεται εκ
παραδρομήσ ότι το ποςό του προχπολογιςμοφ (1.360.000,00 €) είναι με το ΦΠΑ παρακαλοφμε για την ορθή
επανάληψη τησ Απόφαςησ και την τροποποίηςή τησ ςτο ςημείο που αφορά το "με το ΦΠΑ" ςτο ορθό "χωρίσ το
ΦΠΑ" ..»
παρακαλοφμε όπωσ γίνει τροποποίηςη τησ υπϋαριθμ 1048/2021 Απόφαςη Οικονομικήσ Επιτροπήσ περί «Ζγκριςη
ςφναψησ τησ Προγραμματικήσ φμβαςησ μεταξφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ και του Δήμου Ερυμάνθου για
την υλοποίηςη τησ Πράξησ :«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΦΑΡΡΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ», προχπολογιςμοφ 1.360.000,00 ευρϊ , με διόρθωςη του λεκτικοφ με
ΦΠΑ ςε χωρίσ ΦΠΑ καθϊσ εκ παραδρομήσ αναφζρθηκε με το ΦΠΑ, και την ζγκριςη του ςυνημμζνου ςχεδίου τησ
Προγραμματικήσ φμβαςησ,
Η Προγραμματική φμβαςη ζχει ωσ εξήσ:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»

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
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»

Πϊτρα, ...........

[1]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΛΙΚΟΤ 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, …………………..ΣΚ ……………., με
Α.Υ.Μ. …………………………… …. 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 Έργου .
Έχοντασ 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) με τισ ϐποιεσ
τροποποιόςεισ του .

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 υπαριθμ 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 2
(Πρϐςκληςη II: Ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη αςτικών λυμϊτων για την προςταςύα τησ
δημϐςιασ υγεύασ και την βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπϐγειων, επιφανειακών υδϊτων
και των ακτών κολϑμβηςησ), με α/α 17
4. Σην υπαριθμ 23/2019 (ΑΔΑ Χ29ΑΨΡΕ-Β51) απϐφαςη του του Δημοτικοϑ υμβουλύου
Ερυμϊνθου με θϋμα “Αποδοχό Ένταξησ τησ πρϊξησ με τύτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΨΝ ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ» ςτο πρϐγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι.
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5. Σην υπαριθμ 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»
6. Σο απϐςπαςμα πρακτικών τησ 3680 ςυνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Σαμεύου
Παρακαταθηκών και Δανεύων τησ 9ησ Απριλύου 2019 (ΑΔΑ ΧΠΔ469ΗΗ7-ΤΤΘ) με θϋμα
“Φορόγηςη επενδυτικών Δανεύων ςε Δόμουσ και ΔΕΤΑ για την εκτϋλεςη ϋργων αποχϋτευςησ
ενταγμϋνων ςτο πρϐγραμμα “ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι”” με την οπούα εγκρύθηκε η χορόγηςη
επενδυτικοϑ τοκοχρεολυτικοϑ δανεύου προσ τον Δόμο για την υλοπούηςη του ϋργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΨΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»
7. Σο υπαριθμ (0)38431_19/9-4-2019 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 υπαριθμ 45/2019 (ΑΔΑ 6ΝΚΨΡΕ-ΒΝΕ) 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 υπαριθμ 13022/19-4-2018 Κοινό Απϐφαςη των Τπουργών Εςωτερικών,
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Οικονομικών (ΥΕΚ 1377/τ Β/27-8-2018, ϐπωσ τροποποιόθηκε
με την υπαριθμ 44173/24-8-2018 (ΕΚ 3656/τ Β/27-8-2018), ϐμοια και ιςχϑει για το ϋργο με
τύτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ
ΥΑΡΡΨΝ ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ 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 αποχϋτευςησ, 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.
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12. Σην υπ’ αριθμ 35/2021 Απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ερϑμανθου
(ΑΔΑ 6ΗΙΨΡΕ-ΜΦ5), 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.
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 «Ολοκλόρωςη Εςωτερικοϑ
Αποχετευτικοϑ Δικτϑου ςτουσ Οικιςμοϑσ Υαρρών και Βαςιλικοϑ του Δόμου Ερυμϊνθου
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 με20 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

"Υιλϐδημοσ

Ι",

χρηματοδοτικοϑ

εξαςφϊλιςε

πύςτωςη

προϒπολογιςμοϑ 1.360.000 ευρώ για την υλοπούηςη του ϋργου με τύτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ
ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΩΝ ΚΑΙ

ΒΑΙΛΙΚΟΤ

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 3680 ςυνεδρύαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Σαμεύου Παρακαταθηκών και
Δανεύων τησ 9ησ Απριλύου 2019 (ΑΔΑ ΧΠΔ469ΗΗ7-ΤΤΘ) με θϋμα “Φορόγηςη επενδυτικών Δανεύων
ςε Δόμουσ και ΔΕΤΑ για την εκτϋλεςη ϋργων αποχϋτευςησ ενταγμϋνων ςτο πρϐγραμμα
“ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι”” εγκρύθηκε η χορόγηςη επενδυτικοϑ τοκοχρεολυτικοϑ δανεύου προσ τον Δόμο για
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την υλοπούηςη του ϋργου «ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ
ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΨΝ ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»
Σο «Έργο» αφορϊ ςε εργαςύεσ καταςκευόσ αποχετευτικών αγωγών για την ολοκλόρωςη του
αποχετευτικοϑ δικτϑου των οικιςμών Υαρρών και Βαςιλικοϑ τησ ΔΕ Υαρρών του Δόμου
Ερυμϊνθου.
Προκειμϋνου να υλοποιηθεύ το Έργο και επειδό αφενϐσ αφορϊ δημοτικϋσ αποχετευτικϋσ
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 Ελλϊδασ υλοπούηςό του.
Ειδικϐτερα προβλϋπεται να εκτελεςτοϑν οι ακϐλουθεσ εργαςύεσ :
Εκςκαφόσ επύ κοινϐχρηςτων οδών και αντιςτόριξησ πρανών ςε περιπτώςεισ ϐπου το βϊθοσ
εκςκαφόσ εύναι μεγαλϑτερο των 1.25 m, εγκιβωτιςμοϑ των ςωλόνων, καταςκευό φρεατύων
και τεχνικών ϋργων αναμονόσ ιδιωτικών ςυνδϋςεων και επύχωςησ των ορυγμϊτων .
υγκεκριμϋνα : α) ςτον οικιςμϐ των Υαρρών το ςυνολικϐ κεκλιμϋνο μόκοσ αγωγών θα εύναι
2.931,21m απϐ τα οπούα 582,02m θα εύναι διαμϋτρου Υ315 και τα υπϐλοιπα 2.349,19m θα
εύναι διαμϋτρου Υ200 και β) ςτον οικιςμϐ του Βαςιλικοϑ το ςυνολικϐ κεκλιμϋνο μόκοσ
αγωγών θα εύναι 2.247,15m απϐ τα οπούα 510,10m θα εύναι διαμϋτρου Υ250 και τα
υπϐλοιπα 1.737,04m θα εύναι διαμϋτρου Υ200
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.
[5]
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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 μεταβύβας η τησ
αρμοδιϐτητασ υλοπούηςησ τησ Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΩΝ ΚΑΙ

ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»

(«Έργο»)απϐ τον Δεϑτερο υμβαλλϐμενο και Κϑριο του Έργου ςτο Πρώτο υμβαλλϐμενο
και Υορϋα Τλοπούηςησ.
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Έργου και για τουσ ς κοποϑσ τησ παροϑςασ
ςϑμβαςησ, ο Κϑριοσ του Έργου 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 Έργου.

5)

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

6)

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

Ο Πρώτοσ υμβαλλϐμενοσ και Υορϋασ Τλοπούηςησ, δια τησ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
Π.Ε. ΑΦΑΪΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ, αςκεύ ϐλα τα καθόκοντα τησ
Προώςτϊμενησ Αρχόσ και τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ, ϐπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη
νομοθεςύα περύ Δημοςύων Έργων, 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 Πρώτοσ υμβαλλϐμενοσ και Κύριοσ του Έργου αναλαμβϊνει:
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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 Έργου.



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



Να διαςφαλύςει τη ςυντόρηςη του Έργου 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 Έργου.



Να παρακολουθεύ τισ χρηματορροϋσ του Έργου 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 διαςφαλύςειεναλλακτικϐ τρϐπο χρηματοδϐτηςησ του ϋργου ςε περύπτωςη καταγγελύασ
τησ δανειακόσ ςϑμβαςησ

2.2Ο Δεϑτεροσ υμβαλλϐμενοσ και Υορέασ Τλοποίηςησ αναλαμβϊνει:


Να ενεργεύ ωσ Δικαιοϑχοσ για την υλοπούηςη του Έργου, 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
Έργου



Να ςυνεργαςτεύ με τον Κϑριο του Έργου, εϊν κριθεύ απαραύτητο για τισ απαιτοϑμενεσ
τροποποιόςεισ του Σεχνικοϑ Δελτύου Έργου.
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Σην εκτϋλεςη ϐλων των ενεργειών που αφοροϑν την καταςκευό του «Έργου» 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 Έργου, ςε
ςυνεργαςύα με τον Κϑριο του Έργου.



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 περιλαμβϊνονται ςτον Πύνακα 1 του
Παραρτόματοσ ΙΙ, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ. Οι εκκρεμεύσ
ενϋργειεσ για την ωρύμανςη του Έργου 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 Έργου τησ προγραμματικόσ ςϑμβαςησ
ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 1.360.000 € χωρίσ ΥΠΑ και με εργολαβικοϑ οφϋλουσ,
αναθεωρόςεων και απροβλϋπτων. Η χρηματοδϐτηςό του προβλϋπεται να γύνει απϐ το
Πρϐγραμμα "Αντώνησ Σρύτςησ" ςϑμφωνα υπαριθμ 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 2 (Πρϐςκληςη II: Ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη αςτικών λυμϊτων
για την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ και την βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπϐγειων,
επιφανειακών υδϊτων και των ακτών κολϑμβηςησ), με α/α 17.
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 .
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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 «Έργου» και την παρϊδοςό του ςε πλόρη λειτουργύα απϐ τον Υορϋα
Τλοπούηςησ ςτον Κϑριο του Έργου.
H διϊρκεια υλοπούηςησ του «Έργου» 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 Έργων τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ

ΑχαϏασ, τον προώςτϊμενο τησ Διεϑθυνςησ, με αναπληρωτό τον προώςτϊμενο του τμόματοσ
Δομών Περιβϊλλοντοσ τησ ύδιασ Διεϑθυνςησ.
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 παροϑςασ
προγραμματικόσ ςϑμβαςησ και ειδικϐτερα η τόρηςη των ϐρων τησ προγραμματικόσ
[9]
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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 ειδοπο ιοϑνται 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 επιςτημονικών θεμϊτων που ςχετύζονται με την
υλοπούηςη του Έργου, αλλϊ δεν ϋχει δικαύωμα ψόφου. Οι ςχετικϋσ γνωμοδοτός εισ,
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.
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.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ παροϑςασ προγραμματικόσ
ςϑμβαςησ

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

Έναντι των τρύτων ο Υορϋασ Τλοπούηςησ ευθϑνεται εισ ολϐκληρο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ

Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ εκπροςωπεύ δικαςτικώσ και εξωδύκωσ τον Κϑριο του Έργου 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 Έργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι δυν ατό η
απαςχϐληςη προςωπικοϑ του Κυρύου του Έργου ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ αποκλειςτικϊ για
τισ ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου Έργου. Σο προςωπικϐ αυτϐ ορύζεται με απϐφαςη του
αρμοδύου οργϊνου του Κυρύου του Έργου, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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11.1 Τποκατάςταςη. Απαγορεϑεται ρητώσ ςτο Υορϋα Τλοπούηςησ η υποκατϊςταςό του
απϐ τρύτο για την υλοπούηςη του Έργου. Αν χωρϋςει υποκατϊςταςη, τϐτε ο Υορϋασ
Τλοπούηςησ ευθϑνεται για κϊθε πταύςμα του τρύτου ϋναντι του Κυρύου του Έργου, 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 Έργου θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του
Κυρύου του Έργου, 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 Έργου κατϊ το χρϐνο παρϊδοςησ του Έργου ό αλλιώσ
κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο λόξη ό λϑςη τησ ϑμβαςησ. Σα ςχετικϊ πνευματικϊ και
ςυγγενικϊ δικαιώματα ρητώσ εκχωροϑνται ςτον Κϑριο του Έργου 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 Έργου,
οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την υλοπούηςη
του Έργου 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 κα ι 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 ςυμβαλλϐμενα 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:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ
2. Υορέασ πρόταςησ: Δόμοσ Ερϑμανθου
3. Δικαιούχοσ (Υορέασ Τλοποίηςησ): Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ Π.Ε. ΑΦΑΪΑ
4. Υορέασ Λειτουργίασ/ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : Δόμοσ Ερϑμανθου
5. Υυςικό αντικείμενο του Έργου4:
Σο ϋργο αφορϊ ςε εργαςύεσ καταςκευόσ αποχετευτικών αγωγών για την ολοκλόρωςη του
αποχετευτικοϑ δικτϑου των οικιςμών Υαρρών και Βαςιλικοϑ τησ ΔΕ Υαρρών του Δόμου
Ερυμϊνθου. Προβλϋπεται να γύνουν εργαςύεσ:
Eκςκαφόσ επύ κοινϐχρηςτων οδών και
Aντιςτόριξησ των πρανών ςε περιπτώςεισ ϐπου το βϊθοσ εκςκαφόσ εύναι μεγαλϑτερο των 1.25 m,
Eγκυβωτιςμοϑ των ςωλόνων αποχϋτευςησ,
Καταςκευόσ φρεατύων και τεχνικών ϋργων αναμονόσ ιδιωτικών ςυνδϋςεων και
Επύχωςησ των ορυγμϊτων.
υγκεκριμϋνα θα καταςκευαςτεύ αποχετευτικϐ δύκτυο ςτον οικιςμϐ των Υαρρών μόκουσ 582
mπερύπου απϐ αγωγϐ διαμϋτρου Υ315 και 2.350 mπερύπου απϐ αγωγϐ διαμϋτρου Υ200 ότοι
ςυνολικϐ μόκοσ αγωγοϑ 2.932 mπερύπου και ςτον οικιςμϐ του Βαςιλικοϑ,510 mπερύπου απϐ αγωγϐ
διαμϋτρου Υ250και

1.737mπερύπου απϐ αγωγϐ διαμϋτρου Υ200, ότοι ςυνολικϐ μόκοσ

2.247mπερύπου.
6. τοιχεία χωροθέτηςησ τησ Έργου:
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ – Νομϐσ ΑχαϏασ – Δόμοσ Ερυμϊνθου- Δ.Ε. Υαρρών - Οικιςμού Υαρρών&
Βαςιλικοϑ
7. Προώπολογιςμόσ:

1.360.000 €
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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
Έγκριςη Όρων Προγραμματικόσ ϑμβαςησ,
κ.λ.π

Υορέασ έγκριςησ ή
αδειοδότηςησ
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Αριθμόσ πρωτ./ ημερομηνία

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ/ Π.Δ.Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

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

Έλεγχοσ –Θεώρηςη –‘Έγκριςη Μελετών
Εφαρμογόσ

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Έγκριςη ό Απαλλαγό Περιβαλλοντικών
Όρων

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Έκθεςη ςκοπιμϐτητασ κι ϋγκριςη
ςκοπιμϐτητασ Έργου

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

ϑνταξη Σευχών Διαγωνιςμών

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Έγκριςη Σευχών Διαγωνιςμών

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

Τλοπούηςη και εκτϋλεςη Έργου

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ Π.Ε.
ΑΦΑΪΑ Π.Δ.Ε.
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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.: 289202/6202/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
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Α) Σροποποιεί τθν υπ’ αρικμ 1048/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΞ7Λ6-ΗΓ1) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Π.Δ.Ε. με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και του Διμου Ερυμάνκου για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ»,
προχπολογιςμόσ: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ», ωσ προσ
το ποςό του προχπολογιςμοφ, με διόρκωςθ του λεκτικοφ με ΦΠΑ ςε χωρίς ΦΠΑ κακϊσ εκ
παραδρομισ αναφζρκθκε με το ΦΠΑ.

Β) Εγκρίνει το ςυνθμμζνο ςχζδιο τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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