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Θέμα 14ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού (μέχρι το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και από το 34ο θέμα
μέχρι το πέρας της συνεδρίασης) και προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής (από το 21o θέμα μέχρι το 33o θέμα της ημερήσιας διάταξης), ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 92407/740/7-05-2021 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης.
.............................................................................................................................................................

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-

presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας. Σε αυτή παραβρέθηκαν με
φυσική παρουσία ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, ο
Αντιπρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός, και το τακτικό μέλος,
κ. Βασίλειος Σιαλμάς.

Μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα
τακτικά μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου,
Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, μέσω της εφαρμογής “e-presence”:
1. Η κα Ζωή Κολοβού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής

Λειτουργίας Π.Σ.Ε.
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2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

3. Η κα Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας.
4. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού -

Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού,
με βαθμό Α΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164195/4318/24-07-2017
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
............................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και του «ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου» για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας
Μόρνου» και ΚΕ 2018ΕΠ06600055. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για
την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88412/982/29-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

“ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100
αυτού.
2. Την με αρ. πρωτ. 36/2021 (Α∆Α: 63Β17ΛΗ-ΣΕΘ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
3. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 42621/09-04-2021 (Α∆Α: ΨΓΟΨ46ΜΤΛΡ-ΑΓ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 85/19-04-2021 έγγραφο ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ με συνημμένα την με αριθμ. 4/19-
04-2021 απόφαση του Δ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθµ. 36/2021/02-04-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, πρακτικό 36/02-04-

2021, θέμα 3ο (Α∆Α: 63Β17ΛΗ-ΣΕΘ), εγκρίθηκε πρόταση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066 έτους 2021 στο ποσό των 6.500.000,00 €.

Με την α.π. 42621/09-04-2021 (Α∆Α: ΨΓΟΨ46ΜΤΛΡ-ΑΓ3) Απόφαση ΥΠΑΝΕΠ, αυξήθηκε ο

προϋπολογισμός του έργου στην ΣΑΕΠ066, με κ.α. 2018ΕΠ06600055 στο ποσό των 6.500.000,00 €.

Με το αριθμ. Πρωτ. 85/19-04-2021 έγγραφο του το ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ διαβίβασε την αριθμ.

4/19-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης, οι όροι της, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για την υπογραφή της και ορίστηκε εκπρόσωπος µε

τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9217%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9217%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%98
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ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με την

χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο αφορά την κατασκευή οκτώ (8) ξεχωριστών δίκτυων άρδευσης που ανήκουν σε

αντίστοιχους τομείς άρδευσης ώστε να καταστεί δυνατή η άρδευση 8.000 στρεμμάτων περίπου της

Πεδιάδας Μόρνου που σήμερα δεν αρδεύονται, ενώ με το κλειστό σωληνωτό δίκτυο άρδευσης που θα

κατασκευαστεί, θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ύδατος.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το

γεγονός ότι το ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του.

Από το υπόψη έργο θα υπάρξουν μόνο θετικές επιπτώσεις, γιατί η άρδευση της ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΜΟΡΝΟΥ θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα έργα και θα συμβάλει στην γεωργική ανάπτυξη, ενώ

επιπλέον το έργο θα συμβάλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά

την λειτουργία του.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής

κοινωνίας και συνακόλουθα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του”.

Ακολουθεί το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

μεταξύ της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ

και του

ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ»

2021
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Στη Λαμία σήμερα την ……………………………………………………..2021 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και εκπροσωπείται

νόµιµα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας Χρηματοδότησης και Φορέας

Υλοποίησης).

 Το Ν.Π.Ι.Δ. με διακριτικό τίτλο «ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ» που εδρεύει στη Μανάγουλη Δωρίδας

Φωκίδας (με ΑΦΜ 090067866), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΒΑΣΙΛΕΙΟ Π.
ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ (Κύριος του έργου)

Με βάση τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 αυτού και 278, όπως τροποποιημένα

ισχύουν.

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».

3. Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) «Ρυθμίσεις για τη

σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό

ισχύει.

4. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία … Διοίκησης»,

όπως ισχύει.

5. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.

7. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 σχετικά με τα όρια προϋπολογισμού δημοσίων

συμβάσεων για τα οποία απαιτείται ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών.

12. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-2010), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
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13. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Νόμου 4714/2020 - Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών

συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σύμφωνα με τις οποίες η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ

α΄ και β΄ Βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές

14. Το Νομοθετικό Διάταγμα 3881/25-10/1958 «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και την υπ’ αρ. Υ.Ε.Β.

19658/2633/1858/1960 απόφαση συστάσεως του Υπουργείου Γεωργίας.

15. Το με αριθ. απόφασης έγκρισης 1810/10-3-1982 του Νομάρχη Φωκίδας Καταστατικό του ΤΟΕΒ

ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.

Και έχοντας υπόψη:
1. Την µε αριθµ. 36/2021/02-04-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, πρακτικό 36/02-04-2021,
θέμα 3ο (Α∆Α: 63Β17ΛΗ-ΣΕΘ), µε την οποία εγκρίθηκε πρόταση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066 έτους 2021 στο ποσό των 6.500.000,00 €.
2. Την με α.π. 42621/09-04-2021 (Α∆Α: ΨΓΟΨ46ΜΤΛΡ-ΑΓ3) Απόφαση ΥΠΑΝΕΠ, με την οποία αυξήθηκε ο

προϋπολογισμός του έργου στην ΣΑΕΠ066, με κ.α. 2018ΕΠ06600055 στο ποσό των 6.500.000,00 €.

3. Την με αριθμ. 4/19-04-2021 απόφαση Δ.Σ. ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ με την οποία εγκρίνεται η σύναψη

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι όροι της και η εξουσιοδότηση του Προέδρου για την

υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

4. Την µε αριθ. ______________ (ΑΔΑ: ___________) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός

εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης.

5. Την ________________ Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε’ Κλιμακίου), σχετικά με τον προσυμβατικό

έλεγχο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την

εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 Τα περιεχόμενα της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 1)

 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπός και περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2)

 Την περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3)

 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 4)

 Τον φορέα εκτέλεσης και φορέα διαχείρισης του έργου (άρθρο 5)

 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)

https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9217%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%98
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 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

 Τις λοιπές ευθύνες του ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ (άρθρο 8)

 Τις λοιπές ευθύνες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Άρθρο 9)

 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 10)

 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 11)

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 12)

 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 13)

 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του

έργου µε τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με την χρηματοδότηση του

από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του

Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις

παρακάτω ενέργειες:

1. Ωρίμανση του Έργου (Σύνταξη τευχών δημοπράτησης).

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων

Συμβάσεων.

5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.

6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του

Έργου.

8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική

παραλαβή) .

9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια
των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής
και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013).

Σκοπός του έργου είναι η άρδευση της ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ που θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα

έργα και θα συμβάλει στην γεωργική ανάπτυξη.

ΑΔΑ: 61ΨΤ7ΛΗ-9Ξ1
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Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου :

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να κατασκευαστούν οκτώ (8) ξεχωριστά δίκτυα άρδευσης που ανήκουν

σε αντίστοιχους τομείς άρδευσης. Τα δίκτυα λειτουργούν υπό πίεση και κατασκευάζονται με σωλήνες από

πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής (HDPE 100) τρίτης (3ης) γενιάς, πίεσης ΡΝ 12.5 atm.

Οι αγωγοί των δικτύων Άρδευσης, των οκτώ τομέων, θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής (HDPE

100) τρίτης (3ης) γενιάς, πίεσης ΡΝ 12.5 atm. Θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη.

Η έδραση των σωλήνων γίνεται στον ισοπεδωμένο πυθμένα του σκάμματος και σε στρώμα άμμου

τουλάχιστον 0.10 Μ πάχους. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων γίνεται με κοκκώδες υλικό σε όλη την περιοχή

της ζώνης αγωγού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης όπως και η αποκατάσταση των οδών αγροτικής

οδοποιίας που θα θιγούν από την εκσκαφή των τάφρων για την τοποθέτηση των αγωγών.

Θα τοποθετηθούν οι βαλβίδες και οι δικλείδες που προβλέπονται στην μελέτη, δηλ τουλάχιστον 30 τεμ.

δικλείδες ΣΤΟΠ, 7 τεμ. αεραξαγωγοί Φ80, και 11τεμ. Εκκενωτές Φ80 με τα αντίστοιχα φρεάτια, σε θέσεις που

φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες αγκυρώσεις με σκυρόδεμα στους αγωγούς και τα εξαρτήματα, και όπου

απαιτηθεί όπως και οι δοκιμές στεγανότητας και καλής λειτουργίας όλου του έργου.

Οι Υδροληψίες θα είναι Τύπου Schlumberger και θα τοποθετηθούν 516 τεμ. δύο υδροστομίων. Θα

τοποθετηθεί μία τέτοια υδροληψία μετωπικά στο όριο δύο ιδιοκτησιών. Για τις υδροληψίες αυτές ισχύει η

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10. Περιλαμβάνεται η κατασκευή οχτώ (8) αντλιοστασίων σύμφωνα με τη μελέτη.

Ωφελούμενοι από το εν λόγω έργο είναι οι κάτοικοι της Π.Ε. Φωκίδας, καθώς θα υπάρξουν μόνο θετικές

επιπτώσεις, αφ’ ενός μεν γιατί θα καταστεί δυνατή η άρδευση 8.000 στρεμμάτων περίπου της Πεδιάδας

Μόρνου που σήμερα δεν αρδεύονται και αφ’ ετέρου γιατί με το κλειστό σωληνωτό δίκτυο άρδευσης (σύστημα

αγωγών υπό πίεση) που θα κατασκευαστεί, θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ύδατος. Επιπλέον το έργο

θα συμβάλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία

του, και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο

ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ είναι ο κύριος του έργου και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει

εξασφαλίσει την χρηματοδότηση με την ένταξη του στην ΣΑΕΠ 066 έτους 2020 προϋπολογισμού:

6.500.000,00 €.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός των ορίων των Τ.Κ. Μανάγουλης και Μαλαμάτων του Δήμου

Δωρίδος της Π.Ε. Φωκίδας της Περ. Στ. Ελλάδας.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε την τεχνοοικονομική μελέτη, στο ποσό

των 6.500.000,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 61ΨΤ7ΛΗ-9Ξ1
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.062.368,55

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 731.226,34
ΣΥΝΟΛΟ 4.793.594,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(9%) 431.423,54
ΣΥΝΟΛΟ 5.225.018,43
ΠΟΣΟ ΓΙΑΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 15.000,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 1.917,06
ΣΥΝΟΛΟ

5.241.935,49
Φ.Π.Α. (24%) 1.258.064,52
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

6.500.000,00€

2. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ066 με κωδικό αριθμό 2018ΕΠ06600055

3. Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται σύμφωνα με τις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων διατάξεις και θα

γίνονται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία, μετά από πιστοποίηση εργασιών.

4. Υπόλογος του Φορέα Χρηματοδότησης ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας με

την υπ. αρ. πρωτ.291108/2868 /11-12-2018 (ΑΔΑ:Ω3ΡΚ7ΛΗ-ΟΓΝ) απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (φορέας υλοποίησης) και θα εκτελεστεί από το Τμήμα Δομών

Περιβάλλοντος της ίδιας υπηρεσίας σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Μετά την οριστική παραλαβή και την Διοικητική παραλαβή του έργου, ο ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το

προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, καθώς και την διαχείρισή του µε δικές της δαπάνες και

ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα

δύο (52) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση

του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραµµατικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία

των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης με
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μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δώδεκα (12) μήνες.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει

 Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των

6.500.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.

 Την σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με την μελέτη του έργου

 Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου

και την παραλαβή του.

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα

µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε

περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1
ου
λογαριασμού.

Β. Ο ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ αναλαμβάνει:

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι

δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό

ραδιόφωνο.

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων

των απαιτούμενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου

µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.

 Την καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή

βλαβών ή καταστροφών.

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

 Ο ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,

συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου, σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση

των χώρων παρέµβασης είτε και µε την υπαίτια από μέρους του µη έγκαιρη έναρξη και

ολοκλήρωση του έργου.
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 Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών

ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το

περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την

παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του ΤΟΕΒ, αυτός ευθύνεται κατά νόμο έναντι της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί

αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του υπαιτίου ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ.

 Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά

την αποκλειστική ευθύνη του ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα,

η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον

ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η µόνη υπεύθυνη για καταβολή αποζημιώσεων και για την

εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων

έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αδυναμία ή

καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς της

και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την

απορρόφηση των πιστώσεων.

ΆΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους των

συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Φθιώτιδας:

 Γεώργιο Νικολακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, ως πρόεδρος, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων Π.Σ.Ε, µε αναπληρώτρια την Ελένη Βαγενά, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε,

 Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε ως μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Π.Σ.Ε, µε αναπληρωτή τον Κων/νο Κακάβα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων Π.Σ.Ε,

2. Έναν εκπρόσωπο του ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ:

 Κουτσόπουλο Κων/νο, Γραμματέα του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ με αναπληρωτή τον

Καραμπάρπα Βασίλειο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους όρους

αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε

λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη ΔιευθύνουσαΥπηρεσία.

 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 Ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

 Εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των

όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου της και µε

γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά

µέλη της, τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται

τακτικά κάθε έξι µήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα

τακτικό µέλος της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας ή όπου ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της.

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών

της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή

ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί

υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΣΕ.

ΆΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί

να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της

Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της

Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της

προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού

αντικειμένου αυτής, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δώδεκα

(12) μήνες.

ΆΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον
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έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών

ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση

μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση

που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της

παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας

σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών

συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε

συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Για τον ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Π. Καραμπάρπας

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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α/α
ΕΙΔΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1
Διάρκεια

Προγραμματικής
Σύμβασης: Mήνες52
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2
Προσυμβατικές

Διοικητικές ενέργειες

3

Σύνταξη
προκήρυξης-

διακήρυξης τευχών
δημοπράτησης και
λοιπές διαδικασίες
για την ηλεκτρονική
δημοπράτηση
του Έργου.

ΑΔΑ: 61ΨΤ7ΛΗ-9Ξ1



14

4

Διενέργεια
διαδικασιών
ανάθεσης και

επιλογής αναδόχου –
υπογραφή Σύμβασης

5
Διαχείριση και
υλοποίηση του

Έργου

6
Παράδοση και
παραλαβή
του έργου
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου» για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας
Μόρνου» και ΚΕ 2018ΕΠ06600055, σύμφωνα με το ως άνω επισυναπτόμενο σχέδιο.

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
3. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους, ως εξής:
 Το Γεώργιο Νικολακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, ως πρόεδρο, υπάλληλο της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε, µε αναπληρώτρια την Ελένη Βαγενά, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

 Την Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε ως μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε, µε αναπληρωτή τον Κων/νο Κακάβα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620
..........................................................................................................................................................

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό
συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ιππολύτη Μπαλκούρα
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς
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