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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 5/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο .-

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με την
ΔΕΥΑ Λάρισας για την υλοποίηση των έργων «αποχέτευση
ακαθάρτων Τ.Κ. Στομίου & Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 62/2011
Σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.4312/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ξαφάρας Χρήστος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Συρακούλης Γεώργιος
23. Τσαγκάλης Αντώνιος
25. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
14. Μπελιάς Αντώνιος
16. Πατσάς Κυριάκος
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Σιμούλης Θωμάς
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαλάρης Γεώργιος

2. Καλαγιάς Γρηγόριος
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αλβίζος Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπελιάς Αθανάσιος
9. Μπαράκος Γεώργιος
11. Παπαδημητρίου Νίκος
13. Περπερής Ευάγγελος
15. Πραντζίδης Δημήτριος
17. Ριζάκης Δημήτριος

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Ζιούλη Αναστασία
6. Λάμπρου Ευάγγελος
8. Μπουρντένας Γρηγόριος
10. Οικονόμου Στέλιος
12. Πατσαβούρας Ιωάννης
14. Πατσιαβούδης Στέργιος
16. Ράντζος Νικόλαος
18. Χριστοδούλου Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γούλης Δημήτριος
3. Πλατής Βασίλειος

2. Κοσμάς Νικόλαος
4. Χαλάτσης Αντώνιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 5ο .-

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με την
ΔΕΥΑ Λάρισας για την υλοποίηση των έργων «αποχέτευση
ακαθάρτων Τ.Κ. Στομίου & Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 62/2011
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Ο Δήμος Αγιάς και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας
(ΔΕΥΑΛ)
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και
ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/312-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί
με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010.
 Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87 Α/7-62010).
 Τo Ν. 1069/1908 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως», σύμφωνα με τον οποίο οι ΔΕΥΑ είναι αρμόδιες για τη μελέτη,
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων
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ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, ως και της μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 16346/31-12-2008 έγγραφο της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο επιβεβαιώνεται
η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
 Το με αριθμ. Πρωτ. 24262/ ΕΥΘ Υ825/7-6-2010 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με το οποίο καθορίζονται οι απαραίτητοι
όροι που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενου έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με φορέα
υλοποίησης τις ΔΕΥΑ.
Προτείνεται:
Α. Να συνάψουν προγραμματική σύμβαση με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά
1. Τίτλος έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ ΣΤΟΜΙΟΥ &
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΑΣ μετά
την ενοποίηση των επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς)
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
4. Φορέας λειτουργίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α ΑΓΙΑΣ μετά την ενοποίηση των
επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς)
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Αποχέτευση στους οικισμούς Στόμιο &
Μεταξοχώρι, του Δήμου Αγιάς.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Αγιάς
7. Προϋπολογισμός: Κατ’ εκτίμηση 1.057.170€
8. Διάρκεια υλοποίησης: Δώδεκα (12) μήνες
Β. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημάρχου,
Αφού έλαβε υπόψη:
 Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παραπάνω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) για την
υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Στομίου & Μεταξοχωρίου
Δήμου Αγιάς» με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Προοίμιο
1. Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α), προγραμματίζει την
υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Στομίου & Μεταξοχωρίου
Δήμου Αγιάς», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»
2. Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον
Κύριο του Έργου, για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας από τις επιπτώσεις της διάθεσης των αστικών
αποβλήτων στο έδαφος.
3. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων)
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συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την
αποτελεσματική
και αποδοτική
διοίκηση
και διαχείριση
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
4. Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική
του επάρκεια ως δικαιούχος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου
2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ,
που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α και Β που απαιτείται για την
υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, όπως έχει
τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, στη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο
και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
Άρθρο 1
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων
Τ.Κ. Στομίου & Μεταξοχωρίου Δήμου Αγιάς» από τον Κύριο του Έργου στον
Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να
λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του
Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. και να εκτελέσει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
• Ωρίμανση του Έργου (Επίβλεψη, έλεγχος της πληρότητας και αξιολόγηση
των μελετών, που ο Κύριος του Έργου έχει ήδη αναθέσει την
επικαιροποίησή τους σε τρίτο μελετητή).
• Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
• Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της
στο ΕΠ
• Σύνταξη διακηρύξης.
• Διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
• Υπογραφή της σχετικής συμβάσεων από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
• Σύνταξη και υποβολή τεχνικού δελτίου υποέργου.
• Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
• Παρακολούθηση χρηματορροών και των πληρωμών.
• Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή)
από τους αναδόχους.
• Παράδοσή του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
• Κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης
ένταξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών
έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 2
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Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
α) Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
2. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση των
Τεχνικών Δελτίων των υποέργων.
3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
4. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης,
εφ’ όσον είναι εφικτό, προσωπικό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου.
5. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
6. Να υπογράφει μαζί με το Φορέα Υλοποίησης τις συμβάσεις ανάθεσης των
υποέργων.
7. Να διασφαλίσει τους πόρους για την κάλυψη των δαπανών, που απαιτούνται για
την ίδια συμμετοχή του στη συγχρηματοδότηση του Έργου.
8. Να εκτελεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο του έργου.
9. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
10. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.
β) Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
1. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και γενικά να ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του
Έργου και έναντι της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.
3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
4. Να επιβλέπει τις μελέτες κατά το στάδιο της επικαιροποίησής τους από τον
ανάδοχο.
5. Να προβεί στην αξιολόγηση των μελετών των έργων, σύμφωνα με το άρθρο 3
της υπ' αριθμ. 20554/ΕΥΣΑ 3440/2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί και να
επιτευχθεί η πληρότητα, η αρτιότητα και η εφαρμοσιμότητα αυτών.
6. Να προβεί στη σύνταξη της μελέτης κόστους – οφέλους.
7. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου την αναφορά προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, την οποία αποστέλλει στην
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
8. Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης
πράξης για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης.
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9. Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
10. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
επιλογή του Αναδόχου, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
11. Να υπογράφει μαζί με τον Κύριο του Έργου την συμβάση ανάθεσης του
δημοπρατούμενου έργου.
12. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει
των σχετικών συμβάσεων.
13. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
14. Να ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την παρακολούθηση της
εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου.
15. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
16. Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου τη χρηματοδότηση του
Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση
χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο
Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις
υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1
του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι
εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.
Άρθρο 3
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα
(1.057.170) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων. Ο προϋπολογισμός του έργου θα οριστικοποιηθεί μετά την
ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των μελετών. Το ποσό αυτό μπορεί να
αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π.
2. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου.
Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ
φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και άλλα παραστατικά,
στο όνομα του Κυρίου του Έργου.
4. Οι πόροι για την κάλυψη των προσθέτων δαπανών διοίκησης, που θα
προκαλούνται στον Φορέα Υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, βαρύνουν τον
Κύριο του Έργου και θα καταβάλλονται μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.
5. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
Άρθρο 4
1. Η
διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩ6Ι-5
4ΑΘΒΩ6Ι-0
7
του Έργου και την παράδοσή του προς χρήση από τον Φορέα Υλοποίησης
στον Κύριο του Έργου.
2. Το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθορίζεται στο οριστικοποιημένο Τεχνικό
Δελτίο και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν τους 6 μήνες
γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Άρθρο 5
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Αγιάς, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την εφαρμογή του Ν.
3852/2010, στην οποία θα εκτελεσθούν τα έργα, για τα οποία αυτή καταρτίζεται.
Άρθρο 6
1. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Κυρίου του
Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού. Στη σύμβαση
αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι
υποχρεώσεις και ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
2. Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι ο Κύριος του
Έργου και ο Ανάδοχος του έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του
Έργου και, ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού
του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
3. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του
Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά
στοιχεία θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου και θα παραδίδονται
στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους
στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και θα αποστέλλει έγκαιρα
τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου, για να προβεί στην εμπρόθεσμη εγγραφή
τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή τους για όσο χρόνο επιβάλλουν οι
σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των
παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο
του Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του Έργου,
προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 7
1. Μη επιλέξιμες δαπάνες που αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου
είναι οι ακόλουθες:
α) Οι δαπάνες για πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση
της λειτουργίας του έργου και που δεν αποτελούν αντικείμενο
συγχρηματοδότησης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου
πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (1.057.170) ευρώ , οι οποίες μπορούν
να δημοπρατούνται ενιαία με το συγχρηματοδοτούμενο έργο.
β) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του
Κυρίου του Έργου.
γ) Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να
καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν
εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και θα προκύψουν κατά την
εκτέλεση του Έργου.
δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) συνολικού εκτιμώμενου
προϋπολογισμού.
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2. Οι παραπάνω μη επιλέξιμες δαπάνες βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα
χρηματοδοτηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση.
Άρθρο 8
1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη
Λάρισα.
2. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου με τον αναπληρωτή του, ο
οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
• ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον φορέα χρηματοδότησης του Έργου, ή
άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους με τον αναπληρωτή
του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης
για το συγκεκριμένο Έργο, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης
του Έργου, ή ο φορέας που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους ,πρέπει να
ορίσουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
3. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της
προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών
κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η
αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του Έργου, η πέραν
του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται
τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει
εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον
ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να
αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της
Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις
συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα
οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα
πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν .
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7. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα
τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους
συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
8. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Άρθρο 9
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και
της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο
άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία του.
Άρθρο 10
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007, όπως έχει
τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο
του Έργου.
Άρθρο 11
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη
της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
Άρθρο 12
1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
2. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους
προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην
ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν
στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του
Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
3. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες
του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Άρθρο 13
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1. Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και
η παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα
μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να
προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα
διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Λάρισας.
Άρθρο 14
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική
σύμβαση.
Β.- Εξουσιοδοτηθεί τον Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή της
σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

