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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 28 / 22-12-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 125 / 2020
Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος
«Ανάπτυξης &
Αλληλεγγύης
για
την
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
στον
ΘΕΜΑ:
άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας
Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την
υλοποίηση του Προγράμματος» του ΥΠΕΣ.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε
σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του
Κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3977/18-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της
Οικονομικής Επιτροπής την από 16/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμο μας που ακολουθεί:
Έχοντας Υπόψη:
Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, την παρ. 1 του άρθρου 179 του N. 4555/2018
και το άρθρο 96 του Ν. 4604/2019.
Το άρθρο 101 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 79 του Ν. 4483/2017.
Το άρθρο 95 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως και ισχύει με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν. 4674/2020.
Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
3 του Ν. 4674/2020.

ΑΔΑ: ΨΩ6Α46ΜΓΗΖ-ΥΞΧ

Το άρθρο 12 παρ.4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα.
Τα άρθρα 41 και 42 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών».
Το άρθρο 68 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’ ) «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς
Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων».
Την με Α.Π.: 14577/24/07/2020 Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την
οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια».
Το γεγονός ότι ο Δήμος Βελβεντού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και
ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας
Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», Πρόσκληση ΑΤ09, προτίθεται να υποβάλει αίτημα για την
υλοποίηση των κάτωθι :
Υποέργο 1 : Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ακαθάρτων
οικισμού Βελβεντού»
Υποέργο 2 : Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ομβρίων
οικισμού Βελβεντού»
Υποέργο 3 : Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης
οικισμού Βελβεντού»
Την υπ’ αριθμ. 3516/18-11-2020 Βεβαίωση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, περί μη κάλυψης των απαιτήσεων της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας
που απαιτούνται για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., για την
υλοποίηση των ως άνω Υποέργων με Ίδια Μέσα με συνολικό προϋπολογισμό 620.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Το γεγονός ότι ο Δήμος Βελβεντού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και
ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας
Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», Πρόσκληση ΑΤ09 βάσει των ανωτέρω, προτίθεται να υποβάλει
αίτημα χρηματοδότησης με :
Τίτλος Πράξης, «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
Συνολικός Προϋπολογισμός, 620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού για τα κάτωθι :
Α. Τη συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της Πράξης με τίτλο
«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας
«Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στο πλαίσιο της
Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος»
Β. Την Υποβολή της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο
πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ09 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) με συνολικό Προϋπολογισμό
620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Γ. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), καθώς και την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων
αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης της Πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης βάσει του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, αναλαμβάνει την
υποχρέωση υλοποίησης του συνόλου των Υποέργων με Ιδία Μέσα βάσει σχετικής
απόφασης Δ.Σ. με συνολικό προϋπολογισμό 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του επισυναπτόμενου Σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης.
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Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βελβεντούκ.Εμμανουήλ Στεργίου. για:
- την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά
αυτή και
- τον ορισμό για λογαριασμό του Δήμου Βελβεντού τα μέλη και τους αναπληρωτές τους
στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Ειρήνη Αγγέλη.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (A’53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο
«Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Βελβεντού», στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική
Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
ΑΤ09 με Α.Π.: 14577/24/07/2020 και με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την
υλοποίηση του Προγράμματος».
Β. Την Υποβολή της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο
πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ09 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) με συνολικό Προϋπολογισμό
620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Γ. Την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων
για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), με σκοπό την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων της
αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
Δ. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για το σκοπό αυτό όπως επισυνάπτεται.
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Στεργίου Εμμανουήλ για
την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά αυτή και τον ορισμό
για λογαριασμό του Δήμου Βελβεντού των μελών και των αναπληρωτών τους στη Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 125/ 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για την Πράξη με τίτλο:
«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Συμβαλλόμενοι
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
&
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
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Στο Βελβεντό σήμερα ΧΧ/03/2021 ημέρα ΧΧΧΧΧΧΧ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό, οδός Αγίας Τριάδας 21, ΤΚ 50400,
με ΑΦΜ 996877610, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Εμμανουήλ
Στεργίου και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος της
Πράξης»
και
2. Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ., που εδρεύει στην
Αθήνα, Λ. Γαλατσίου 3, Τ.Κ. 111 41, με ΑΦΜ 997167253, νόμιμα εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Μαμσάκο Χριστόδουλο και το οποίο θα αποκαλείται στο
εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017, την παρ. 1 του άρθρου
179 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 96 του ν. 4604/2019.
2. Το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4483/2017.
3. Το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4674/2020.
4. Τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 12 παρ.4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα.
8. Το άρθρο 44 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 3 του ν. 4674/2020.
9. Τα άρθρα 41 και 42 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) «Τροποποίηση του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα,
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ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών».
10. Το άρθρο 68 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών».
και λαμβάνοντας υπόψη :
11. Την υπ’ αριθμό 14577/24-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) πρόσκληση του
Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας
Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική
Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09).
12. Το γεγονός ότι ο Κύριος της Πράξης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας που απαιτούνται για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.
13. Το έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, με αριθ. Πρωτοκόλλου 3516/18-11-2020, της αν.
Προϊσταμένης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού περί έλλειψης
απαιτούμενης διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας.
14. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές
και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για
την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.
15. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - Δ.Ε.Π.ΑΝ. έχει
συσταθεί με το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και είναι νομίμως εγγεγραμμένο
στο Μητρώο Επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 26 του ν. 4257/2014
(Α΄ 93) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017.
16. Την υπ’ αριθ. 125/22-12-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, Κύριου της Πράξης, περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο
Πρόγραμμα και υποβολής της αντίστοιχης πράξης.
17. Την υπ’ αριθ. 125/22-12-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, Κύριου της Πράξης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και
εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός για την υπογραφή της.
18. Την υπ’ αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου
Πόλεων ΔΕΠΑΝ, Φορέα Υλοποίησης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός του για την υπογραφή της.
19. Την υπ’ αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου
Πόλεων ΔΕΠΑΝ, Φορέα Υλοποίησης, για την υλοποίηση Υποέργων με Ίδια Μέσα.
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συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται να συνάψουν την παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η άσκηση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»,
από τον Φορέα Υλοποίησης, για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης και οι όροι της οποίας
έχουν ως εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος της Πράξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική
Προστασία - Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο : «Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», σχεδιάζει την υλοποίηση 3
Υποέργων με τίτλους:
1. Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ακαθάρτων οικισμού Βελβεντού
2. Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ομβρίων οικισμού Βελβεντού
3. Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμού Βελβεντού
τα οποία θα αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας «η Πράξη».
Ο Κύριος της Πράξης προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την χρηματοδότηση των
παραπάνω Υποέργων από την συγκεκριμένη Πρόσκληση υπ’ αριθμό 14577/24-07-2020
(ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) με αριθμό ΑΤ09.
Στοιχεία που αφορούν την Πράξη, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο της, η αναγκαιότητα
υλοποίησης της κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και επιχειρησιακής ικανότητας των
φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 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.
Δεδομένου ότι :
 Ο Κύριος της Πράξης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής
και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίησης Πράξης,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 20142020,
 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την
υλοποίηση της εν λόγω Πράξης,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020,
στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
Με την συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού
(συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον
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νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη
διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται
για μια σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ Αρχών, οι οποίες έχουν ως κοινό
στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους.
Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος στο μέτρο που επιδιώκεται η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την
ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.
Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη, τη
δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των
δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος των
Πολιτών. Δηλαδή έχουν χαρακτήρα άμεσα αναπτυξιακό με αντικείμενο την ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής
3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
4. Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
6. Σύσταση και ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης
7. Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης
8. Υπεύθυνοι Υλοποίησης
9. Μεταφορά – Απασχόληση Προσωπικού
10. Πνευματικά Δικαιώματα
11. Λοιποί όροι σύμβασης
12. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
13. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
14. Επίλυση διαφωνιών
15. Τελικές διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Σκοπός
Ο Κύριος της Πράξης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 14577/24-07-2020 (ΑΔΑ:
Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία - Προστασία της Δημόσιας Υγείας -
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Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09), προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης με
τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
Δεδομένου ότι,
A. Ο Κύριος της Πράξης :
 δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας ως Δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 έχει ανάγκη την συνδρομή των υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης για την ορθή
και ολοκληρωμένη υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.
B. Ο Φορέας Υλοποίησης ΔΕΠΑΝ :
 αποτελεί Επιχείρηση Ο.Τ.Α. που έχει ως βασικό σκοπό την παροχή Τεχνικής
Υποστήριξης σε Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο
τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση
και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά
προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών έως και την
ολοκλήρωσή τους,
 διαθέτει άρτια στελέχωση με τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα
Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Γραφείων βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του
Οργανογράμματος του Δικτύου,
 διαθέτει και διαχειρίζεται σε ετήσια βάση, εξειδικευμένο κατάλογο
επιστημονικού προσωπικού για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης
της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π∆4/2002 καθώς και του Ν. 4412/2016.
Μέσα από το συγκεκριμένο «ΜΗΤΡΩΟ» η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου αντλεί
το απαραίτητο έκτακτο στελεχιακό δυναμικό το οποίο απαιτείται ανά περίπτωση
για την κάλυψη των αναγκών Ωρίμανσης και Υλοποίησης της Κατηγορίας
Μελετών βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 541/1978,
 διαθέτει ISO 9001:15 στον Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων
και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση,
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση
έργων και υπηρεσιών, για Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά
Προγράμματα,
 διαθέτει ISO 9001:15 στον Σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων πληροφορικής,
ψηφιακής τεχνολογίας, μηχανοργάνωσης και ασφάλειας δεδομένων,
 διαθέτει την απαραίτητη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα ως Φορέα
Υλοποίησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
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1429:2008, τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 & ΕΛΟΤ 1431-3
(Τύπος Α,Β,Γ) για επίπεδο 1.

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την
εκτέλεση του αντικειμένου της το οποίο είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της
Πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» από τον Φορέα
Υλοποίησης, για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης.
1.2 Περιγραφή της Πράξης
Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει διά των αρμοδίων
υπηρεσιών του έναντι του Κυρίου της Πράξης, τόσο την ευθύνη και την αρμοδιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής όσο και την Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων
Μελετών και Έργων καθώς και την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Το σύνολο των Υποέργων της Πράξης περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στην αίτηση χρηματοδότησης και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας σύμβασης. Το εν λόγω Τεχνικό Δελτίο αντικαθίσταται από το
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης και αποτελεί το
τελικό προς υλοποίηση αντικείμενο της Πράξης.
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες
που αφορούν την υλοποίηση των κάτωθι Υποέργων :
1.2.1 Υποέργο 1 : Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ακαθάρτων οικισμού Βελβεντού»
Αφορά στη χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ακαθάρτων οικισμού Βελβεντού» που συνάδει με τους άξονες προτεραιότητας του
Προγράμματος και εξυπηρετεί τους στόχους του.
Το αντικείμενο του Υποέργου 1 περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες που
αφορούν την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου και περιγράφεται αναλυτικά στο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων για το έργο με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ακαθάρτων οικισμού Βελβεντού» το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τόσο
στην αίτηση χρηματοδότησης όσο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας σύμβασης.
Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το Υποέργο 1 με τίτλο «Μελέτη
αντικατάστασης δικτύου ακαθάρτων οικισμού Βελβεντού» με Ιδία Μέσα βάσει
απόφασης του Δ.Σ. με αρ. ΧΧ/ΧΧΧ.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης συντάσσει τα Παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις,
τεύχη κ.ά.) και τα υποβάλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία τα ελέγχει και
τα παραλαμβάνει.
Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Αρχή θεωρεί
τις μελέτες και έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της Πράξης.

ΑΔΑ: ΨΩ6Α46ΜΓΗΖ-ΥΞΧ

1.2.2 Υποέργο 2 : Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ομβρίων οικισμού Βελβεντού»
Αφορά στη χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ομβρίων οικισμού Βελβεντού» που συνάδει με τους άξονες προτεραιότητας του
Προγράμματος και εξυπηρετεί τους στόχους του.
Το αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες που
αφορούν την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου και περιγράφεται αναλυτικά στο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων για το έργο με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ομβρίων οικισμού Βελβεντού» το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τόσο στην
αίτηση χρηματοδότησης όσο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας σύμβασης.
Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το Υποέργο 2 με τίτλο «Μελέτη
αντικατάστασης δικτύου ομβρίων οικισμού Βελβεντού» με Ιδία Μέσα βάσει απόφασης
του Δ.Σ. με αρ. ΧΧ/ΧΧΧ.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης συντάσσει τα Παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις,
τεύχη κ.ά.) και τα υποβάλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία τα ελέγχει και
τα παραλαμβάνει.
Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Αρχή θεωρεί
τις μελέτες και έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της Πράξης.
1.2.3 Υποέργο 3 : Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ύδρευσης οικισμού Βελβεντού»
Αφορά στη χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ύδρευσης οικισμού Βελβεντού» που συνάδει με τους άξονες προτεραιότητας του
Προγράμματος και εξυπηρετεί τους στόχους του.
Το αντικείμενο του Υποέργου 3 περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες που
αφορούν την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου και περιγράφεται αναλυτικά στο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων για το έργο με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου
ύδρευσης οικισμού Βελβεντού» το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τόσο στην
αίτηση χρηματοδότησης όσο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας σύμβασης.
Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το Υποέργο 3 με τίτλο «Μελέτη
αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμού Βελβεντού» με Ιδία Μέσα βάσει
απόφασης του Δ.Σ. με αρ. ΧΧ/ΧΧΧ.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης συντάσσει τα Παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις,
τεύχη κ.ά.) και τα υποβάλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία τα ελέγχει και
τα παραλαμβάνει.
Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Αρχή θεωρεί
τις μελέτες και έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της Πράξης.
1.2.4 Υποέργο 4 : Εκχώρηση Αρμοδιότητας Αναθέτουσας Αρχής
Αφορά την ανάληψη από τον Φορέα Υλοποίησης της αρμοδιότητας ως ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης, έναντι του αρμόδιου τμήματος (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας
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Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»
με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09), να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) :
 Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας ή/και σύνταξη ή/και επίβλεψη
ή/και θεώρηση των απαιτούμενων μελετών και λήψη, σε συνεργασία με τον
Κύριο του Έργου, κατά το μέτρο που τυχόν τους αναλογεί, των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο
3 του Ν.4674/2020)
 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης
 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση Διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχου/ων
για την υλοποίηση του Έργου.
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου/ων σύμφωνα με
τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων.
 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον/τους ανάδοχο/ους.
 Παρακολούθηση και διοίκηση της υλοποίησης του Έργου (επίβλεψη).
 Παρακολούθηση χρηματορροών και υποστήριξη του Κυρίου του Έργου στην
εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως
και την οριστική παραλαβή).
 Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο της Πράξης με πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση (ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσης, ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων
οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι ο/οι ανάδοχος/οι του/των επιπλέον
Υποέργου/ων της Πράξης εκτελούν το/α Υποέργο/α για λογαριασμό του Κυρίου της
Πράξης και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης
την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η περιοχή στην οποία
εκτελείται το Έργο, η έδρα του Φορέα Υλοποίησης, η έδρα του Κυρίου της Πράξης καθώς
και η περιοχή εντός των διοικητικών του ορίων.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου των Υποέργων 1,
2 και 3 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. του
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Φορέα Υλοποίησής με αρ. ΧΧ/ΧΧΧ για την υλοποίηση με Ιδία Μέσα, ανέρχεται σε
εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
3.2 Για την υλοποίηση του Υποέργου 4 που αφορά την Εκχώρηση της Αρμοδιότητας
Αναθέτουσας Αρχής και την κάλυψη του διοικητικού κόστους για την υπηρεσία
επίβλεψης και διαχείρισης της Πράξης δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τους
όρους της πρόσκλησης και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Φορέα Υλοποίησης.
3.3 Το ποσό της παραγράφου 3.1 μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔΕ - ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά
στοιχεία της πράξης.
3.4 Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση
από τον Κύριο της Πράξης.
3.5 Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, ο
τρόπος καταβολής του ποσού της παραγράφου 3.1 στον Φορέα Υλοποίησης θα
γίνεται βάσει του προγράμματος εκταμιεύσεων και των αντίστοιχων χρηματοροών
από το αρμόδιο τμήμα (ΕΥΔΕ - ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΆΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4.1 Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση της Πράξης και την παράδοσή της σε πλήρη λειτουργία από το
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο της Πράξης.
4.2 Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Πράξης καθορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο
Πράξης, χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των
παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του
χρονοδιαγράμματος γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
ΆΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
5.1 Ο Κύριος της Πράξης αναλαμβάνει :


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.



Να καταρτίσει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και κάθε επόμενη
τροποποίηση του.
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Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης
προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.



Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Να προβαίνει όπου απαιτείται στις απαιτούμενες ενέργειες και στην έκδοση των
σχετικών αποφάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου και
την ολοκλήρωση των πληρωμών της Πράξης.



Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.



Να παρέχει υποστήριξη στον Φορέα Υλοποίησης για την εξασφάλιση των κάθε
είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση της Πράξης.



Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την
υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να προωθεί τις ενέργειες των
συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.



Να επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου τον προκύπτοντα Φ.Π.Α. του Έργου στην περίπτωση
κατά την οποία δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση.



Να επιβαρύνεται την νομική υποστήριξη έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωσή της, είτε ενεργοποιώντας
τη Νομική του Υπηρεσία, εφόσον διαθέτει, είτε καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τις
δαπάνες ή αμοιβές που τυχόν απαιτηθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες.



Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.

5.2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει :


Να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της Πράξης, όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Η Πράξη περιγράφεται αναλυτικά στο
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο το οποίο και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.



Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της
Πράξης.
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Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.



Να κοινοποιεί στον Κύριο της Πράξης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.



Να τηρεί ως Αναθέτουσα Αρχή τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης
πράξης.



Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.



Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.



Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.



Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο της Πράξης) τη χρηματοδότηση του
Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης
και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.



Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές εφόσον αυτό απαιτείται.



Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο της Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»
6.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο
παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Κύριο
της Πράξης.
6.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου της Πράξης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,
 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου της Πράξης, ο οποίος ορίζεται Μέλος της Επιτροπής
με τον αναπληρωτή του,
 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Μέλος της Επιτροπής
με τον αναπληρωτή του.
6.3 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης και είναι αρμόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των
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παραδοτέων του προγράμματος συνολικά. Η σύσταση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γίνεται ύστερα από πρόσκληση των μελών της από τον εκπρόσωπο του
Κυρίου της Πράξης με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, mail κλπ), το αργότερο εντός
μηνός από την υπογραφή της παρούσας.
Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»:
•

Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

•

Ελέγχει την υλοποίηση των επιμέρους αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης,
θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.

•

Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης.

•

Εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.

•

Εισηγείται την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής
διάρκειας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους
αυτής.

•

Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης,
σύμφωνα με τους όρους αυτής.

6.4 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 αποτελείται από στελέχη
του Φορέα Υλοποίησης, το οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων
που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά δεν έχει
δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της «Τεχνικής
Επιτροπής» δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6.5 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται κάθε φορά για την παραλαβή του
κάθε παραδοτέου, ή όποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
6.6 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή
εκπροσωπούνται σ' αυτήν όλα τα μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία
του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται
διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα
αναπληρωματικό. Μπορεί επίσης, με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της «Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.
6.7 Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι αιτιολογημένες,
λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους
συμβαλλόμενους φορείς.
6.8 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα προσδιοριστούν με αποφάσεις της.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.1 Ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα µε τον Ν.4412/2016, άρθρο 44 παράγραφος 3, και υπό
τον όρο της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου, ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρούσας Σύμβασης έναντι του Κυρίου της Πράξης για την καλή εκτέλεση των
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις
ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο της Πράξης.
7.2 Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση προγραμματισμένου έργου, εξαιτίας
γεγονότων που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως καθυστερήσεις σε
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, άδειες επέμβασης από δασαρχείο και
λοιπές αδειοδοτήσεις, ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι του
Κυρίου της Πράξης.
7.3 Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά περίπτωση Φορείς
του Δημοσίου για προβλήματα καθυστερήσεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του έργου και να
ζητεί την παρέμβαση τους προς άρση των εμποδίων.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για τις ανάγκες συντονισμού της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζονται ως
Υπεύθυνοι Υλοποίησης οι παρακάτω:
•

Υπεύθυνος για τον Κύριο της Πράξης ορίζεται ο κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος θα
έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του Κυρίου της
Πράξης.

•

Υπεύθυνος για τον Φορέα Υλοποίησης ορίζεται ο κ. Βασίλης Κουτσιώρης, ο οποίος
θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του Φορέα
Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων είναι δυνατή:
A. Η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου της Πράξης στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό
ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου της Πράξης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
B. Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
μέσων του Κυρίου της Πράξης στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα
Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλόμενους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο
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Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης θα ανήκουν
στην ιδιοκτησία του Κυρίου της Πράξης, 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 της Πράξης κατά
το χρόνο παράδοσής της ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον
Κύριο της Πράξης χωρίς την καταβολή αμοιβής.
10.2 Όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης πληρούν την απαίτηση για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014
σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου
του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».
Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by
default), υλοποιώντας παράλληλα την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 EE.
10.3 Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν από την λειτουργία και διαχείριση της
ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
προκειμένου να συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων για αναπτυξιακούς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 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
της Πράξης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
11.2 Ο Φορέας Υλοποίησης υποστηρίζει, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο της Πράξης έναντι τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας.
11.3 Η εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - General Data Protection Regulation)
εφόσον απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.1 Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δε
γίνεται ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Όπως επίσης,
καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των
εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση και υπογραφή σχετικού
τροποποιητικού εγγράφου, πάντα κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης
που υπογράφεται από τα μέλη της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» και η οποία
μεταβάλλει το Φυσικό Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτό
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περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα της καθώς και το Οικονομικό Αντικείμενο
αυτής.
12.2 Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί στο πλαίσιο των
αναγκών της υλοποίησης της Πράξης, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
13.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής
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.
13.2 Υποκατάσταση – Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του
από τρίτο για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης Σύμβασης. Αν υπάρξει
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι
του Κυρίου της Πράξης, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα με υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
13.3 Καταγγελία – Ο Κύριος της Πράξης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αιτιολογημένα τη
σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των παραδοτέων και κακής
συνεργασίας από πλευράς Φορέα Υλοποίησης.
13.4 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση
ανώτερης βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού,
πλημμύρας, φωτιάς, βανδαλισμού, πολέμου κ.α.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό
την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και
με επίσημα έγγραφα.
13.5 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή παραλαβής του έργου με αποδεδειγμένη
υπαιτιότητα ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων, ο υπαίτιος είναι υπεύθυνος για κάθε θετική
η αποθετική ζημία που προκλήθηκε από αυτό.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ
14.1 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.
14.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται
από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
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15.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική
Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την
Προγραμματική Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Κύριο της Πράξης

Για τον Φορέα Υλοποίησης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
για το Υποέργο 1 με τίτλο
«Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ακαθάρτων οικισμού Βελβεντού»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
για το Υποέργο 2 με τίτλο
«Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ομβρίων οικισμού Βελβεντού»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
για το Υποέργο 3 με τίτλο
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«Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμού Βελβεντού»

