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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 49/29 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ
ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ 358/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 29η Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα Ρρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10875/23.12.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο,
β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ζη]
Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 3ο :

Έγκπιζη ζύνατηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ ηος άπθπος 100 ηος Ν.3852/2010 μεηαξύ
Γήμος Βέλος-Βόσαρ, ΓΔΤΑ Κοπίνθος και ΓΔΤΑ Λοςηπακίος-Αγίυν Θεοδώπυν για ηην ςλοποίηζη ηηρ
Ππάξηρ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΟΤ – ΛΔΥΑΙΟΤ – ΒΟΥΑ, ΑΓΩΓΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ Δ.Δ.Λ.» και ζςμμεηοσή για ένηαξη και
σπημαηοδόηηζη ζηο επισειπηζιακό ππόγπαμμα «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ
Ανάπηςξη», ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 14 «Γιαηήπηζη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ- πποαγυγή ηηρ
αποδοηικήρ σπήζηρ ηυν πόπυν (Σ).
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην 3ο Θέκα εκηός εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην ζέκα
ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιόγσ ιήμεο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξόηαζεο έληαμεο ζην
επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηνπ ζέκαηνο
Ζ Νικονομική Δπιηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ., έζεζε ππόςε ησλ κειώλ φηη ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ

πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε ηνπ ζέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010, ζχκθσλα κε ην νπνίν :
«Γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ
θαη ηελ πινπνίεζε πξνκεζεηώλ θάζε είδνπο, νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, νη ζύλδεζκνη δήκσλ, ηα δίθηπα δήκσλ θαη
πεξηθεξεηώλ ηνπ άξζξνπ 101, νη πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο δήκσλ, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο θαη ε Έλσζε
Πεξηθεξεηώλ, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία ζπληζηνύλ ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πξναλαθεξόκελνη
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θνξείο,………. κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Γεκόζην ή κε ηελ Δγλαηία Οδό Α.Δ. ή κε ηε
Μ.Ο.Γ. Α.Δ. ή κε ηελ Δ.Τ.Α.Γ. ή κε ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή κεηαμύ ηνπο ή θαη κε λνκηθά πξόζσπα……»
Δπίζεο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή : ….ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ
γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζε- σλ, πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ από εζληθνύο πόξνπο, πόξνπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα θαη απνθαζίδεη, όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ απνδνρή
ρξεκαηνδόηεζεο ή επηδόηεζεο ή επηρνξήγεζεο πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πάζεο θύζεσο αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο.
ζ) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ θαη ηε ζύλαςε θάζε είδνπο πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4412/2016.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο
εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
1.-

Δγκρίνει ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν3852/10 κεηαμύ ηνπ

Γήκνπ Βέινπ - Βόραο , ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ θαη ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδώξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
Πξάμεο «ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΟΤ – ΛΔΥΑΙΟΤ – ΒΟΥΑ, ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ &
ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ Δ.Δ.Λ.»
2.- Αποδέτεηαι ηνπο όξνπο θαη εγκρίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 14
«Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο- πξναγσγή ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πόξσλ (Σ), ν νπνίνο
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν πλνρήο κε ηίηιν «Οινθιήξσζε ησλ Τπνδνκώλ πιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ ζηνπο Οηθηζκνύ Γ΄ Πξνηεξαηόηεηαο (πιεζπζκόο 2.000-15.000 η.π.), πνπ
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ»
3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέινπ Βόραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, πνπ ζα
απαηηεζνύλ.
Οη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, όπσο
παξαθάησ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010

Μεηαμχ
«ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ»

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΚΟΡΗΝΘΟΤ»
και
«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
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ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ-ΑΓΗΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ»

για ηην Ππάξη

1

« ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΟΤ – ΛΔΥΑΙΟΤ – ΒΟΥΑ, ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΠΔΚΣΑΗ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ Δ.Δ.Λ.»

Κόξηλζνο …/ …/ 2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΟΤ – ΛΔΥΑΙΟΤ – ΒΟΥΑ, ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΠΔΚΣΑΗ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ Δ.Δ.Λ.»
ηελ Κφξηλζν, ζήκεξα ………, … ηνπ κελφο ………, ηνπ έηνπο 202…, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:
1.

ν Γήκνο Βέινπ – Βφραο, πνπ εδξεχεη ζην Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ
ηνλ Γήκαξρν θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθν,

2.

ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κνξίλζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Κφξηλζν, φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ πξφεδξν Γ.. θ. Βαζίιεην Ναλφπνπιν θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη
εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο «Φοπέαρ Τλοποίηζηρ» θαη

3.

ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ (ΓΔΤΑΛ-ΑγΘ), πνπ
εδξεχεη ζην Λνπηξάθη, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ πξφεδξν Γ.. θ. Γεκήηξην Πξσηνλνηάξην

αθνχ έιαβαλ ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α/3 -6-2010),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/1980 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σν άξζξν 247 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ζπκβάζεσλ κεηαμχ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη εηδηθά ηηο παξ. 4
θαη 6 απηνχ.
4. Σν Ν.4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξ εκβάζεσλ
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020 … θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σελ ππ’ αξηζ. …/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ -Βφραο, ηελ ππ’

αξηζ. …/2020 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 145/15/2020
απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ην
ζρέδην ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ε ππνγξαθή ηεο.

1

Ωο πξάμε λνείηαη ην έξγν ή νκάδα έξγσλ, πνπ εληάζζεηαη ή πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζε Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ην πιαίζην ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, ε πξάμε δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ππνέξγα (ηερληθά έξγα ή/θαη κειέηεο ή/θαη πξνκήζεηεο
ή/θαη ππεξεζίεο θ.α.), ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ζην ζύλνιό ηνπο ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο. Γελ είλαη δπλαηή ε ζύλαςε
ρσξηζηήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πινπνίεζεο ππνέξγνπ.
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6. Σελ ππ’ αξηζ. …/…-…-202… (ΑΓΑΜ: ………) Απφθαζε ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο γηα αλάιεςε ηεο
ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
7. Σελ ππ’ αξηζ. …/…-…-202… (ΑΓΑΜ: ………) Απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κνξίλζνπ γηα αλάιεςε ηεο
ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
8. Σελ ππ’ αξηζ. …/…-…-202… (ΑΓΑΜ: ………) Απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ
γηα αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
ζπκθσλνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οη ηξεηο ζπκβαιιφκελνη θνξείο πνπ απνηεινχλ Κπξίνπο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΤΜΔΠΔΡΑΑ)
πξνγξακκαηίδνπλ απφ θνηλνχ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο « ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΟΤ–
ΛΔΥΑΙΟΤ – ΒΟΥΑ, ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ Δ.Δ.Λ.», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην
εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ηο Έπγο».
Ζ απφ θνηλνχ θπξηφηεηα ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη σο αθνινχζσο:
Ο Γήκνο Βέινπ-Βφραο δελ έρεη ζπζηήζεη ΓΔΤΑ, θαηά ζπλέπεηα έρεη ηελ απνθιεηζηη θή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ φπνπ
πεξηιακβάλνληαη νη νηθηζκνί Εεπγνιαηηνχ θαη Βξαραηίνπ.
χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ ε πεξηνρή αξκνδηφηεηα ο ηεο
επεθηάζεθε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη νηθηζκνί
Άζζνπ, Πεξηγηαιίνπ θαη Λεραίνπ.
Σέινο ζχκθσλα κε ηηο ζπζηαηηθέο πξάμεηο ηεο ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ θαη ηεο ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ ε
ΔΔΛ Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία κε πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο 50%
έθαζηεο εμ αδηαηξέηνπ.
Ο ρεδηαζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο μεθίλεζε θαη εμειίζζεηαη ζε δηάξθεηα πιένλ ηεο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα:
Απφ ην έηνο 2010 κε ζπλεξγαζία ησλ ηξηψλ θνξέσλ θαηαξηίζηεθε θαη ππνβιήζεθε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηα
πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο κε θσδηθφ 2.9 ηεο ΔΤΓ-ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο 31/3/2011. Σν 2012 ππνβιήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία, σζηφζν ε πξφηαζε δελ αμηνινγήζεθε.
ε

Σν 2014 νη ζπκβαιιφκελνη πξνρψξεζαλ γηα 2 θνξά ζηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζ. νηθ.
111588/Π151 Πξφζθιεζεο ΔΤΓ-ΔΠΠΔΡΑΑ κε λέν ηίηιν «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13
ΜΔΣΩΠΟΤ ΚΟΡΗΝΘΗΑ», πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ηεο Πξάμεο σο λέν εκπξνζζνβαξέο
έξγν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηειηθήο πξφηαζεο απφ ηελ ΔΤΓ-ΔΠΠΔΡΑΑ, ην έξγν ζπκπεξηειήθζε
ζηελ κε αξηζκφ Δ075 ΣΡΟΠ.0/22.12.2014 πιινγηθή Απφθαζε Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΑΓΑ:
6ΛΕΑΦ-Τ3Γ). Αθνινχζεζε ε κε ΑΠ 134919/22.12.2014 έγγξαθε ελεκέξσζή απφ ηελ ΔΤΓ-ΔΠΠΔΡΑΑ, πεξί
εμαζθάιηζεο ηεο πίζησζεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ.
ήκεξα κε ηηο πξφζζεηεο ελέξγεηεο ησλ θνξέσλ (αδεηνδνηήζεηο, εμέιημε ησλ κειεηψλ ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 3 ζε ζηάδην
νξηζηηθψλ κειεηψλ, επηθαηξνπνίεζε κειέηεο ππνέξγνπ 1 θιπ), ην ζηάδην σξηκφηεηαο ηεο Πξάμεο βξίζθεηαη ζην
θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν δηθαηνινγψληαο απνιχησο ηελ θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο κε ζηφρν ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ
ηελ ΔΤΓ θαη ηελ έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ζπλάπηεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη φξνη ηεο κεηαβίβαζεο
κέξνπο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΟΤ – ΛΔΥΑΙΟΤ –
ΒΟΥΑ, ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ Δ.Δ.Λ.» απφ ηνλ Γήκν Βέινπ-Βφραο θαη ηελ
ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ ζηελ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ (Φνξέαο Τινπνίεζεο), θαη ε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πξάμεο.
Με ηελ Πξάμε πξνβιέπεηαη ε εμαξρήο θαηαζθεπή ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ζπιινγήο αθαζάξησλ ζηνπο νηθηζκνχο
Εεπγνιαηηφ θαη Βξαράηη ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, ζηνπο νηθηζκνχο Άζζν, Λέραην θαη Πεξηγηάιη ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ε
κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ πξνο ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ΚνξίλζνπΛνπηξαθίνπ θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ επέθηαζεο-αλαβάζκηζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο ΔΔΛ γηα ηελ
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο επεμεξγαζίαο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο ζην θπζηθφ αληηθείκελν
πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο, θαη νη απαιινηξηψζεηο εδαθηθψλ εθηάζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΔΡΓΩΝ
Ζ πινπνίεζή ηνπ ππφςε έξγνπ απνηειεί άκεζν πεξηβαιινληηθφ αίηεκα θαζψο νη εμππεξεηνχκελνη νηθηζκνί
θαηαηάζζνληαη ζηελ Γ΄ πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ΔΟΚ/91/271 (η.θ. κεηαμχ 2.000 θαη 15.000), επηπιένλ
απνηεινχλ εληαία νηθηζηηθή ελφηεηα, θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε (απνπζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζε κηα
ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κε παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη ηνπξηζηηθή θίλεζε) ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην επαίζζεην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (Κνξηλζηαθφο θφιπνο) θαη ζπλαθφινπζα έρεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή (ηνπξηζηηθή) δξαζηεξηφηεηα.
Με ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ:


ε ζπιινγή αθαζάξησλ θαη ε ζπλαθφινπζε επεμεξγαζία απηψλ απφ ην ππθλνδνκεκέλν ηκήκα ησλ νηθηζκψλ
Άζζνπ, Λεραίνπ, Εεπγνιαηηνχ θαη Βξαραηίνπ νη νπνίνη απνηεινχλ νηθηζκνχο Γ΄ πξνηεξαηφηεηαο



Ζ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, εθζπγρξνληζκφο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη επέθηαζε ηεο ΔΔΛ ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα δερηεί πξνο επεμεξγαζία ηα ιχκαηα ησλ λέσλ νηθηζκψλ



Ζ απνκάθξπλζε κέρξη απνδεθηψλ νξίσλ ησλ πεξηερφκελσλ ξππαληψλ ζχκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο,
έηζη ψζηε ην ηειηθφ επεμεξγαζκέλν λεξφ λα είλαη θαηάιιειν γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ, αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ
πξαζίλνπ ζχκθσλα κε ηελ ΑΔΠΟ ηεο ΔΔΛ

Σν Έξγν (Πξάμε) πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α) Δζσηεξηθά δίθηπα ζπιινγήο αθαζάξησλ ζην ππθλνδνκεκέλν ηκήκα ησλ νηθηζκψλ Άζζνπ, Κάησ Άζζνπ,
Πεξηγηαιίνπ & Λεραίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαη ησλ νηθηζκψλ Βξαραηίνπ θαη Εεπγνιαηηνχ ηνπ Γήκνπ
Βέινπ-Βφραο (ππνέξγν 1).
β)

Έξγα κεηαθνξάο (αγσγφο θαη αληιηνζηάζηα) ησλ ιπκάησλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε ην θπζηθφ
αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ 1. Ο αγσγφο κεηαθνξάο νδεγεί ηα ιχκαηα ζηελ ΔΔΛ ζηα έξγα εη ζφδνπ ιπκάησλ
Κνξίλζνπ (ππνέξγν 2).

γ) Έξγα επέθηαζεο-αλαβάζκηζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πθηζηάκελεο
Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δπλακηθφηεηα
επεμεξγαζίαο θαη ε πνηφηεηα εθξνήο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο παξνρέο θαη ηζνδχλακν πιεζπζκφ
ζρεδηαζκνχ (ππνέξγν 3).
δ) Δθηέιεζε ησλ έξγσλ αξραηνινγηθψλ θαη αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ (ππνέξγν 4).

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13
ε)

Δθηέιεζε ησλ απαιινηξηψζεσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο (ππνέξγν 5).
νο

νο

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν 1 θαη ν 3
ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηνπλ ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο πιήξεο δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ
έλαληη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ Μ ΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ
2
ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’ θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο ( ελδεηθηηθά) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ωξίκαλζε ηνπ Έξγνπ (ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ).
Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο.
χληαμε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο γηα ηελ έληαμε ηεο ζην ΔΠ θαη ππνβνιή ηεο
πξφηαζεο
χληαμε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.
χληαμε ή/θαη Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ.
Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (κε ππνβνήζεζε απφ πξνζσπηθφ ησλ ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ).
Τπνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Παξαθνινχζεζε ρξεκαηνξξνψλ θαη εθηέιεζε πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ έσο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κε πιήξε ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε (κε ππνβνήζεζε απφ πξνζσπηθφ ησλ ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ).
Λεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ χζηεξα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
ν
ν
Παξάδνζε ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ ζηνπο εθάζηνηε θπξίνπο απηνχ (1 θαη 3 ζπκβαιιφκελν) κε πιήξε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνζσπηθφ ησλ
ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
3.1. Ο Γήμορ Βέλος-Βόσαρ (ςν-Κύπιορ ηος Έπγος) αλαιακβάλεη:
 Να δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
 Να παξέρεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη λα
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο.
 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηεο παξνχζαο.
 Να δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηνπ πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο
δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
 Να παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο & Λεηηνπξγίαο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο
ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο & Λεηηνπξγίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή
ηνπ.
 Να δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, αλαιακβάλνληαο:
α) ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο γηα ην ηκήκα ησλ έξγσλ ζην νπνίν είλαη απνθιεηζηηθά
θχξηνο (εζσηεξηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα θαη αγσγφο κεηαθνξάο) θαη εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ
αλάγθεο,
β) ηελ θαη’ αλαινγία ρξήζεο ζπκκεηνρή ηνπ (ζχκθσλα κε ηνλ φγθν ησλ ιπκάησλ) ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ έξγσλ κεηαθνξάο (αγσγνί κεηαθνξάο θαη αληιηνζηάζηα) θαη
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γ) ηελ θαη’ αλαινγία ρξήζεο ζπκκεηνρή ηνπ (ζχκθσλα κε ηνλ φγθν ησλ ιπκάησλ) ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Δ.Δ.Λ. Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ.
Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.

3.2. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κοπίνθος (Φοπέαρ Τλοποίηζηρ, ςν-Κύπιορ ηος Έπγος) αλαιακβάλεη:
 Να ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
 Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
 Να θνηλνπνηεί ζηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.
‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’.
 Να ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο
θαη λα ην ππνβάιεη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’, θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σερληθνχ
Γειηίνπ Πξάμεο, θαη ζηε ζχληαμε ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ.
 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηεο παξνχζαο.
 Να θαηαξηίζεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ (κε ηελ ππνβνήζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ινηπψλ
θνξέσλ).
 Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ (κε ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ινηπψλ θνξέσλ).
 Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
 Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο.
 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.
 Να εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απφθαζε
ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ εηήζηα θαηαλνκή πηζηψζεσλ.
 Να δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, αλαιακβάλνληαο:
α) ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο γηα ην ηκήκα ησλ έξγσλ ζην νπνίν είλαη απνθιεηζηηθά
θχξηνο (εζσηεξηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα θαη αγσγφο κεηαθνξάο) θαη εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ
αλάγθεο,
β) ηελ θαη’ αλαινγία ρξήζεο ζπκκεηνρή ηεο (ζχκθσλα κε ηνλ φγθν ησλ ιπκάησλ) ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ έξγσλ κεηαθνξάο (αγσγνί κεηαθνξάο θαη αληιηνζηάζηα)
γ) ηελ θαη’ αλαινγία ρξήζεο ζπκκεηνρή ηεο (ζχκθσλα κε ηνλ φγθν ησλ ιπκάησλ) ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Δ.Δ.Λ. Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ θαη
δ) ηελ απφ θνηλνχ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3.3. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Λοςηπακίος-Αγίων Θεοδώπων (ςν-Κύπιορ ηος Έπγος) αλαιακβάλεη:
 Να δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
 Να παξέρεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο & Λεηηνπξγίαο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή
ηεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο.
 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ γηα ην ππνέξγν 3 εθφζνλ απαηηεζεί. ην
αληηθείκελν ησλ κειεηψλ πεξηιακβάλνληαη Σνπνγξαθηθέο, Γεσηερληθέο, Πεξηβαιινληηθέο Υεκηθνηερληθέο θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Μειέηεο.
 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηεο παξνχζαο.
 Να δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηεο πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο
δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο & Λεηηνπξγίαο πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ,
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
 Να παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο
αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
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Να πξνβαίλεη ζηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ.
Να δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, αλαιακβάλνληαο:
α) ηελ θαη’ αλαινγία ρξήζεο ζπκκεηνρή ηεο (ζχκθσλα κε ηνλ φγθν ησλ ιπκάησλ) ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Δ.Δ.Λ. Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ, θαη
β) ηελ απφ θνηλνχ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ φπσο ηζρχεη ζήκεξα
Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.

Γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη ζπκβαιιφκελνη έρνπλ θαηαγξάςεη φιεο
ηηο πθηζηάκελεο κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Οη εθθξεκείο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ Έξγνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξίδνπλ πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
3
πξαγκαηνπνίεζε ή νινθιήξσζε ηνπο .

ΆΡΘΡΟ 4: ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ππνδηαηξείηαη ζε δχν κέξε. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη
ην ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ έρεη δηάξθεηα 32 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. Οη
επηκέξνπο πξνζεζκίεο αλά ππνέξγν (ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ) θαζνξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
θαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 κήλεο γίλνληαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε 27 έηε θαη 4 κήλεο, έηζη ψζηε ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο
ζχκβαζεο έρεη δηάξθεηα 30 έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.

ΆΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
ζαπάνηα εννέα εκαηομμςπίων επηακοζίων σιλιάδων Δςπώ (49.700.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ
εξγνιαβηθνχ νθέινπο, απξνβιέπησλ θαη αλαζεψξεζεο, ρσξίο Φ.Π.Α
Σν χςνο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ 5 ππνέξγσλ παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.
Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κφλν ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’, κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.

ΆΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Ο παξαπάλσ ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλαιχεηαη ζε επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο, νη πφξνη
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Ζ ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε ζπκθσλείηαη φηη αλέξρεηαη ζε 49.700.000,00 € θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ
Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’.
Σπρφλ κε επηιέμηκε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 1 ζα θαιπθζεί απφ πφ ξνπο
νπ
νπ
ηνπ 1 θαη ηνπ 2 ζπκβαιιφκελνπ αλάινγα κε ηελ επηκέξνπο θπξηφηεηα απηψλ.
Ο ΦΠΑ ηεο Πξάμεο (εθαξκφδεηαη ζηα ππνέξγα 1, 2 θαη 3) απνηειεί κε επηιέμηκε δαπάλε θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ
πφξνπο ησλ 3 ζπκβαιιφκελσλ, αλαινγηθά σο εμήο:
νπ
νπ
Ο ΦΠΑ ηνπ ππνέξγνπ 1 ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ 1 θαη ηνπ 2 ζπκβαιιφκελνπ αλάινγα κε ηελ επηκέξνπο
θπξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
3

Η παξάγξαθνο απηή θαη ην Παξάξηεκα ΙΙ ηίζεληαη ζε όζεο πεξηπηώζεηο εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θξίλεηαη
αλαγθαίν.
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Ο ΦΠΑ ηνπ ππνέξγνπ 2 ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ 1 θαη ηνπ 2 ζπκβαιιφκελνπ αλάινγα κε ην πνζνζηφ
ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ αηρκήο ησλ λέσλ νηθηζκψλ θάζε θνξέα. Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο αηρκήο
(Μ.Ο.) ησλ νηθηζκψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πξνθχπηεη 15.719 η.θ. θαη ησλ νηθηζκψλ
αξκνδηφηεηαο ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ 14.150 η.θ.
Ο ΦΠΑ ηνπ ππνέξγνπ 3 ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο θαη ησλ ηξηψλ ζπκβαιιφκελσλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ
εμππεξεηνχκελνπ απφ ηελ ΔΔΛ πιεζπζκνχ αηρκήο θάζε θνξέα. Ο ζπλνιηθφο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο αηρκήο
(Μ.Ο.) γηα ηνλ Γήκν Βέινπ-Βφραο αλέξρεηαη ζε 15.179 η.θ., γηα ηελ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ ζε 64.495 η.θ. θαη γηα ηελ
ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ ζε 34.383 η.θ.
Γηα ηα πνζά ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εγγξαθέο ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνπο
Πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ θαη ζα ιεθζνχλ ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πξηλ απφ ηελ
έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ππνέξγσλ.
Σα πνζά ησλ επηιέμηκσλ θαη κε δαπαλψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα παξαπάλσ
πνζά, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε απφ ηνπο άιινπο Κπξίνπο ηνπ Έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη έρεη
δηάξθεηα ηξηάληα (30) έηε, φζν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (ρξνληθφο νξίδνληαο αλαθνξάο
γηα ηνλ Σνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Ύδαηα», βάζεη ηνπ νδεγνχ αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο ησλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ.
Ζκεξνκελία έλαξμεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε 31/12/2023.
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ επσλπκία «Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηελ Κφξηλζν.
4

Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ :
- έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο ΓΔΥΑ Κνξίλζνπ(Φνξέαο Υινπνίεζεο), ν νπνίνο νξίδεηαη σο Πξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
- έλα (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
- έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο ΓΔΥΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδώξσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
Σν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. ‘‘ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’, νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο νξίδνπλ ηα κέιε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο.
Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε
ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε
εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ
εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο.
4 Γηακνξθώλεηαη θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13
Δπηπιένλ ε Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα επηκεξίδεη αλά ζπκβαιιφκελ ν ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ θαη ε απφθαζή ηεο είλαη δεζκεπηηθή (πξνο εθαξκνγή)
γηα φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
Δπίζεο κε επζχλε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ νινθιήξ σζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ, ζα ζπληαρζεί Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Κνηλψλ
Δγθαηαζηάζεσλ (έξγα κεηαθνξάο θαη ζα ηξνπνπνηεζεί ν Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ.Λ.). Με ηνλ Καλνληζκφ απηφ ζα
θαζνξίδνληαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ε νηθ νλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα πεξηγξάθνληαη
νη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο εθάζηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Οη ζπκβαιιφκελνη
ππνρξενχληαη λα εγθξίλνπλ ηνλ Καλνληζκφ απηφ απφ ηα αξκφδηα αληίζηνηρα πιινγηθά ηνπο Όξγαλα.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο.
Υξέε γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηεο ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ ν νπνίνο ζα νξηζηεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. Σα πξαθηηθά
ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο θαη ην αξρείν ηεο, ηεξνχληαη θαη δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο κε κέξηκλα ηνπ
Γξακκαηέα ηεο.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη
λα απνηειεί ηελ «Σερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία κεηά απφ αίηεκα ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί
θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη
δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα
ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξεηο κήλεο θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη εγγξάθσο έλα
απφ ηα κέιε ηεο. Κάζε κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε
φια ηα κέιε αθνχ ππνγξαθνχλ .
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο πξέπεη
λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο
θνξείο.
Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνχλ κε
απνθάζεηο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ – ΡΗΣΡΔ
1.
2.
3.
4.

5.

Ο Γήκνο Βέινπ-Βφραο θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ παξάβαζεο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.
Ζ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ παξάβαζεο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.
Ζ ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ
παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη
θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ.
Δπηπιένλ γηα θάζε ππέξβαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κπ νξεί λα επηβάιιεηαη κε
απφθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο εηο βάξνο ηνπ ππαίηηνπ κέξνπο πνηληθή ξήηξα
θαζνξηδφκελε κε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 148 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13
ΑΡΘΡΟ 9α: ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
έλαληη ησλ ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη έλαληη ησλ ηξίησλ
επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 9β: ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο έλαληη ησλ ηξίησλ
θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 10: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΟΤ
Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε ζηνπο εθάζηνηε θπξίνπο ηνπ έξγνπ ησλ παξαδνηέσλ ηεο
Πξάμεο ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
Ζ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ έρεη κηθηφ ραξαθηήξα θαη αλαηίζεηαη ελ κέξεη θαη ζ ηνπο 3
ζπκβαιιφκελνπο. πγθεθξηκέλα:
Κάζε ζπκβαιιφκελνο αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επί ησλ νπνίσλ έρεη ηελ
πιήξε θπξηφηεηα:
 Ο Γήκνο Βέινπ-Βφραο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηνπ.
 Ζ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο.
Οη θνηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπκβαιιφκελνπο
ιεηηνπξγνχλ βάζεη θαλνληζκψλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλ α κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο.
Σέηνηεο είλαη:
 Ο θνηλφο αγσγφο κεηαθνξάο θαη ηα θνηλά αληιηνζηάζηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν Βέινπ -Βφραο θαη ζηε
ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ.
 Ζ θνηλή Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ πνπ αλήθεη ζηε ΓΔΤΑ Λνπηξαθίνπ -Αγίσλ Θενδψξσλ θαη
ζηε ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ.
Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο θάζε θνξέα ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ παξαηίζεηαη ζην άξζξν 3.
ΑΡΘΡΟ 11: ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Γεδνκέλνπ φηη θαη νη 3 ζπκβαιιφκελνη δηαζέηνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα ηελ εθηέιεζε, δηνίθεζε θαη
ιεηηνπξγία ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, θαη ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ηερληθήο πνιππινθφηεηαο ησλ ππνέξγσλ,
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε
πξνζσπηθνχ ησλ ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ εθάζηνηε πλ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
νπ

νπ

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθ νχ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 1
θαη 3
ησλ
ζπκβαιινκέλσλ (πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ Γ/ληψλ):
 ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα (επηηξνπέο δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο πξνζθνξψλ,
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θιπ) ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππνέξγσλ 1, 2 θαη 3 αλάινγα κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
 ηηο νκάδεο επίβιεςεο ησλ αλσηέξσ ππνέξγσλ, αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ
ηνπο. Σν πξνζσπηθφ απηφ αλαιακβάλεη θαζήθνληα βνεζνχ επηβιέπνληα ηνπ Γηεπζπληή Σερληθψλ
ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ γηα ηηο αλάγθεο κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο,
δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Κνξίλζνπ.
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ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
13.1 Τποκαηάζηαζη. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηξίην γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα
ηνπ ηξίηνπ έλαληη ησλ ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα
Τινπνίεζεο.
13.2 Πνεςμαηικά δικαιώμαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ην
Φνξέα Τινπνίεζεο, ή ηνπο ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπο)
ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ζπληδηνθηεζία ησλ ινηπψλ ζπκβαιιφκελσλ, νη νπνίνη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (30 έηε) θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνπο
αληηζπκβαιιφκελνπο θαηά ην ρξφλν απηφ, αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο.
Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ρσξίο ηελ
θαηαβνιή ακνηβήο.
13.3 Δμπιζηεςηικόηηηα. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Φνξέαο Τινπνίεζεο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειι εληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε
ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 14: ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ζ παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα παξαηαζεί κφλνλ εγγξάθσο θαη κε θνηλή
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’.
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή
θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ
πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπν ξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα
ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε
ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα θαη ην ηέηαξην ζα
ππνβιεζεί ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ‘‘ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ
ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ’’.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

Για ηον Γήμο Βέλος – Βόσαρ
Ο Γήκαξρνο

ΑΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ
Για ηην ΓΔΤΑ Κοπίνθος
Ο Πξφεδξνο Γ

ΒΑΗΛΔΗΟ ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ
Για ηην ΓΔΤΑ Λοςηπακίος -Αγίω ν Θεοδώπων
Ο Πξφεδξνο Γ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΗΟ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
1. Σίηλορ Ππάξηρ: «Γίκηςο αποσέηεςζηρ ακαθάπηων Άζζος-Λεσαίος-Βόσαρ, Αγωγόρ μεηαθοπάρ &
Δπέκηαζη ςθιζηάμενηρ ΔΔΛ»
1.1 ηίηλορ ςποέπγος 1: Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Άζζνπ-Λεραίνπ-Βφραο
1.2 ηίηλορ ςποέπγος 2: Αγσγφο κεηαθνξάο ιπκάησλ Άζζνπ Λεραίνπ Βφραο ζηελ ΔΔΛ ΚνξίλζνπΛνπηξαθίνπ
1.3 ηίηλορ ςποέπγος 3: Δπέθηαζε-Αλαβάζκηζε ΔΔΛ Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ. Σξηηνβάζκηα &
πξνρσξεκέλε επεμεξγαζία ιπκάησλ
1.4 ηίηλορ ςποέπγος 5: Αξραηνινγηθέο έξεπλεο
1.5 ηίηλορ ςποέπγος 6: Απαιινηξηψζεηο
2. Φοπείρ ππόηαζηρ (κύπιοι έπγος): 1) Γήμορ Βέλος-Βόσαρ
2) Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κοπίνθος
3) Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ ΛοςηπακίοςΑγίων Θεοδώπων
3. Γικαιούσορ (Φοπέαρ ςλοποίηζηρ): Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κοπίνθος
4. Φοπείρ λειηοςπγίαρ:

1) Γήμορ Βέλος-Βόσαρ
2) Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κοπίνθος
3) Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Λοςηπακίος-Αγίων
Θεοδώπων

5. Φςζικό ανηικείμενο ηηρ Ππάξηρ 5
Τποέπγο 1: Γίκηςο αποσέηεςζηρ ακαθάπηων Άζζος-Λεσαίος-Βόσαρ
Σν ππνέξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αθαζάξησλ ζην ππθλνδνκεκέλν ηκήκα ησλ νηθηζκψλ
Βξαράηη θαη Εεπγνιαηηφ ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο θαη ησλ νηθηζκψλ Άζζνο, Κάησ Άζζνο, Πεξηγηάιη, Λέραην ηνπ
Γήκνπ Κνξίλζνπ πνπ απνηεινχλ νηθηζκνχο Γ΄ πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ.
Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ αθαζάξησλ πδάησλ ζα πινπνηεζεί κε ρξήζε αγσγψλ απφ ζσιήλεο P.V.C. ζεηξάο 41
δηακέηξσλ Φ200- Φ315 ζπλνιηθνχ κήθνπο 72.900 κ. θαζψο θαη ζσιήλσλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ΡΔ ή ΡΡ ζηελ
παξαιηαθή δψλε δηακέηξσλ DN/ΟD 200-315 ζπλνιηθνχ κήθνπο 48.100 κ.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ επίζεο νη ηδησηηθέο ζπλδέζεηο κε ηα απνρεηεπφκελα αθίλεηα ησλ νηθηζκψλ, ηα θξεάηηα ειέγρνπ
θαζψο θαη φιεο νη ζπζθεπέο, εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο 6 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο ιπκάησλ ζηα νπνία θαηαιήγνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ
δηθηχνπ βαξχηεηαο, πνπ απνηεινχληαη απφ ην δνκηθφ κέξνο θαη ηνλ πιήξε Ζ/Μ εμνπιηζκφ ηνπο.
Απφ ηα αληιηνζηάζηα έσο ηελ αξρή ησλ έξγσλ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ζηελ ΔΔΛ (ππνέξγν 2) πξνβιέπεηαη ε
θαηαζθεπή δίδπκσλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ απφ ΡΔ100 δηακέηξσλ DN160-400 θαη πίεζεο ΡΝ10 ζπλνιηθνχ κήθνπο
9.950 κ.
Σα ηκήκαηα ηνπ ππνέξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ είλαη απηνηειή θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπο.
Τποέπγο 2: Αγωγόρ μεηαθοπάρ λςμάηων Άζζος Λεσαίος Βόσαρ ζηην ΔΔΛ Κοπίνθος-Λοςηπακίος
Σν ππνέξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ απφ ην φξην ηνπ ππνέξγνπ 1 έσο ηελ ΔΔΛ.
Ζ θαηαζθεπή ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηθηχσλ πξνζαγσγήο ζα πινπνηεζεί κε ρξήζε δίδπκσλ αγσγψλ απφ ζσιήλεο
PΔ100 DN400 θαη πίεζεο ΡΝ10 ζπλνιηθνχ κήθνπο 2Υ14.000 κ., ελψ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηκήκαηνο αγσγνχ
βαξχηεηαο απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ΡΔ ή ΡΡ δηακέηξνπ DN/ΟD 630 κήθνπο 868 κ. Θα θαηαζθεπαζηνχλ
επίζεο φιεο νη ζπζθεπέο, εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο 3 ελδηάκεζα αληιηνζηάζηα αλχςσζεο ιπκάησλ, πνπ απνηεινχληαη απφ ην δνκηθφ κέξνο θαη
ηνλ πιήξε Ζ/Μ εμνπιηζκφ ηνπο.

5

πληάζζεηαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. Πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνπο
βαζηθνύο δείθηεο εθξνώλ
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Τποέπγο 3: Δπέκηαζη-Αναβάθμιζη ΔΔΛ Λοςηπακίος-Κοπίνθος. Σπιηοβάθμια & πποσωπημένη επεξεπγαζία
λςμάηων
Σν ππνέξγν αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΛ γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο επεμεξγαζίαο ηεο,
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ππνδνρή ησλ ιπκάησλ πνπ ζα νδεγεζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ
ππνέξγσλ 1 θαη 2.
Δπηπιένλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζπκπιεξσκαηηθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθξνήο γηα
άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ, αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, κε ζηφρν ηελ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ
θαιήο πνηφηεηαο.
Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο επεμεξγαζίαο
πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή έξγσλ πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο θαη αλαεξφβηαο ρψλεπζεο, θαη ηελ θαηαζθεπή δχν
δεμακελψλ δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο.
Δπηπιένλ πεξηιακβάλεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ησλ έξγσλ πξνεπεμεξγαζίαο, ησλ
δεμακελψλ αεξηζκνχ, ησλ πθηζηάκελσλ δεμακελψλ δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, ησλ έξγσλ αθπδάησζεο ηιχνο θαη
ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΛ λα αληαπνθξηζεί ζην
πξφζζεην θνξηίν εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια εμνηθνλφκεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
Σέινο πεξηιακβάλνληαη έξγα ηξηηνβάζκηαο θαη πξνρσξεκέλεο επεμεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θξνθίδσζεζπζζσκάησζε θαη δηχιηζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, δηαηάμεηο αληίζηξνθεο πιχζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ θαζψο
θαη ζπζηνηρία κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ θαιήο πνηφηεηαο πνπ ζήκεξα
ζπαηαινχληαη γηα αξδεπηηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο ρξήζεηο.
Με ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο-αλαβάζκηζεο ε δπλακηθφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο ΔΔΛ ζα αλέιζεη ζε 125.000
η.π. πνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ νηθηζκψλ ζε νξίδνληα 20εηίαο.
Με ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο εμαζθαιίδεηαη εκεξήζηα παξαγσγή λεξνχ γηα άξδεπζε
3
3
4.000 m θαη απφ ηηο κνλάδεο ππεξδηήζεζεο πξφζζεηε παξνρή 400 m ηελ εκέξα.
Σα ηκήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππνέξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ είλαη απηνηειείο θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ
πιήξσο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο.
Τποέπγο 4: Απσαιολογικέρ έπεςνερ
Σν ππνέξγν αθνξά ζηηο αξραηνινγηθέο εξγαζίεο θαη έξεπλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ
ππνέξγνπ 2.
Τποέπγο 5: Απαλλοηπιώζειρ
Σν ππνέξγν αθνξά ζηηο απαιινηξηψζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ
ζπιινγήο αθαζάξησλ (ππνέξγν 1) θαη ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ζηελ Δ.Δ.Λ. (ππνέξγν 2). Γεδνκέλνπ φηη
ην ζχλνιν ησλ δηθηχσλ νδεχεη ζε δηαλνηγκέλεο νδνχο απαιινηξηψζεηο ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή
αληιηνζηαζίσλ.

6. ηοισεία σωποθέηηζηρ ηηρ Ππάξηρ
Ζ Πξάμε ρσξνζεηείηαη ζην ζχλνιφ ηεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γήκσλ Βέινπ-Βφραο, Κνξηλζίσλ θαη
Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.

7. Πποϋπολογιζμόρ (μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.)
Πποϋπολογιζμόρ ςποέπγος 1

37.200.000,00

Πποϋπολογιζμόρ ςποέπγος 2

7.200.000,00

Πποϋπολογιζμόρ ςποέπγος 3

5.000.000,00

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13
Πποϋπολογιζμόρ ςποέπγος 4

200.000,00

Πποϋπολογιζμόρ ςποέπγος 5

100.000,00

ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ Ππάξηρ

49.700.000,00 €
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8. Γιάπκεια ςλοποίηζηρ
Γιάπκεια ζε μήνερ
Τποέπγο 1

20/12/2021 – 20/12/2023 (24 κήλεο)

Τποέπγο 2

25/01/2022 – 25/09/2023 (20 κήλεο)

Τποέπγο 3

10/03/2022 – 10/12/2023 (21 κήλεο)

(Καηαζκεςή ιδιωηικών
ζςνδέζεων)

20/04/2022 – 20/12/2023 (20 κήλεο)

Τποέπγο 4

20/1/2022 – 20/11/2023 (22 κήλεο)

Τποέπγο 5

1/5/2012 – 31/08/2014 (28 κήλεο)

ύνολο Ππάξηρ

20/12/2021 – 20/12/2023 (24 μήνερ)

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΣΟΙΥΔΙΑ ΩΡΙΜΑΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΗΝΑΚΑ 1 :ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΞΖ6
Έγγπαθο / απόθαζη
Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ΔΔΛ
Λνπηξαθίνπ-Κνξίλζνπ, εζσηεξηθψλ
δηθηχσλ θαη έξγσλ κεηαθνξάο (ππνέξγα
1, 2 θαη 3)
Έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο ππνέξγνπ 1
χκθσλε γλψκε Δθνξίαο Κιαζηθψλ
Αξραηνηήησλ ππνέξγνπ 1
χκθσλε γλψκε ππεξεζίαο Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ ππνέξγνπ 1
χκθσλε γλψκε Γαζηθήο Τπεξεζίαο
ππνέξγνπ 1
Έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο ππνέξγνπ 2
χκθσλε γλψκε Σερληθνχ πκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ππνέξγνπ 2
χκθσλε γλψκε Δθνξίαο Κιαζηθψλ
Αξραηνηήησλ ππνέξγνπ 2
χκθσλε γλψκε ππεξεζίαο Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ ππνέξγνπ 2
χκθσλε γλψκε Γαζηθήο Τπεξεζίαο
ππνέξγνπ 2
Έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο ππνέξγνπ 3
χκθσλε γλψκε Σερληθνχ πκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ππνέξγνπ 3
χκθσλε γλψκε Γηεχζπλζεο Τγείαο
ππνέξγνπ 3
χκθσλε γλψκε Γηεχζπλζεο ΥΩΠΟΠΔ
ππνέξγνπ 3
χκθσλε γλψκε Γηεχζπλζεο Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ ππνέξγνπ 3
χκθσλε γλψκε ΔΤΠΔ ΤΠΔΚΑ
ππνέξγνπ 3

6

Φοπέαρ έγκπιζηρ ή
αδειοδόηηζηρ

Απιθμόρ ππωη./
ημεπομηνία

ΤΠΔΚΑ/ΔΤΠΔ

171655/11-112013

Γ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ

10/110/30-122020

ΔΦΟΡΗΑ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΔΩΣ.
ΜΝΖΜΔΗΩΝ Γ.Δ.-ΠΗ.Ν.
ΓΑΑΡΥΔΗΟ
ΚΟΡΗΝΘΟΤ
Γ ΓΔΤΑ Κνξίλζνπ
Σερληθφ πκβνχιην
Γ.Δ. Πεξηθ.
Πεινπνλλήζνπ
ΔΦΟΡΗΑ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΔΩΣ.
ΜΝΖΜΔΗΩΝ Γ.Δ.-ΠΗ.Ν.
ΓΑΑΡΥΔΗΟ
ΚΟΡΗΝΘΟΤ
Γ ΓΔΤΑ
Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ
Θενδψξσλ
Σερληθφ πκβνχιην
Γ.Δ. Πεξηθ.
Πεινπνλλήζνπ
Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ Ν.
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Γ/ΝΖ ΥΩ.ΠΟ.ΠΔ.
Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Γ/ΝΖ ΔΓΓΔΗΩΝ
ΒΔΛΣΗΩΔΩΝ
Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΤΠΔΚΑ/ ΔΤΠΔ

4969/20-8-2018

3661/5-6-2018
109582/22-6-2018
10/111/30-122020
25/8/23-11-2020

7178/14-12-2020
8595/9-12-2020
197425/5-11-2020
146/15/29-122020
26/13/14-12-2020
3506/16-12-2009
277/11-2-2010
397/3-2-2010
127784/20-7-2010

ηνλ Πίλαθα θαηαγξάθνληαη όια ηα έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην Έξγν θαη έρνπλ εθδνζεί, πρ ηίηινη ηδηνθηεζίεο
εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηώλ, πεξηβαιινληηθνί όξνη, γλσκνδνηήζεηο θιπ.

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩ9Π-Μ13

ΠΗΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΩΡΗΜΑΝΖ
(ΜΔΛΔΣΔ, ΔΓΚΡΗΔΗ, ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ Κ.Λ.Π.)
Τπεύθςνορ θοπέαρ

Δνέπγεια
χκθσλε γλψκε Σερληθνχ πκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο ππνέξγνπ 1
Κηεκαηνγξάθεζε απαιινηξηψζεσλ
ππνέξγνπ 2

κύπιορ ηος έπγος
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤΒΟΥΑ
ΓΔΤΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

θοπέαρ ςλοποίηζηρ
ΓΔΤΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ
(ππνβιήζεθε
ΑΠ:…/12/2020)

ΓΔΤΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

ΓΔΤΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 358/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.

ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.
1.- Ρρωγάδης Βαζίλειος
2.- Πιάτος Ανδρέας
3.- Κπεκιάρης Γημήηριος

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

4.- Γαληβίγκας Γεώργιος
5.- Κανάβης Αθανάζιος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

