ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 581/2009
Περίληψη
Έγκριση τροπ/σης-συμπλήρωσης της αριθ. 521/2009 απόφασης Δ.Σ. περί
αποδοχής εκπροσώπησης Δ.Ε.Υ.Α.Απ.Παύλου, σύναψη προγραμματικής
σύμβασης για μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Απ.
Παύλου Ν. Ημαθίας» στον Δήμο Βέροιας, ορισμός εκπροσώπου του
Δήμου στην Κοινή Επιτροπή, έγκριση της μελέτης και υποβολής της
πρότασης.

Σήμερα 19 Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 581/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 583/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 584/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 585/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Μ.
Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 587/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ι. Ακριβόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 610/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Με την έκδοση της αρθ. 87/2009 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΠ. και της
521/2009 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ των δύο προαναφερόμενων φορέων προκειμένου να περιληφθεί η
πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΠ για την χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ», στο Ε.Π. «Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το σκεπτικό των δύο αποφάσεων στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο μεν Δήμος
Βέροιας διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, απαραίτητη για την συμμετοχή στο ΕΣΠΑ,
που αντίστοιχα στερείται επί του παρόντος η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΠ και στα πλαίσια της
συνεργασίας του Δήμου μας με την επιχείρηση προς όφελος κοινών συμφερόντων.
Στην με αριθ. 521/2009 απόφασή μας δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς η προφανής
ωφέλεια του Δήμου Βέροιας, στοιχείο που προϋποτίθεται τώρα για όλες τις
μελλοντικά να υπογραφούν συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητά τους.
Ετσι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αιτιολογήσει το συμφέρον του
Δικαιούχου (Δήμος Βέροιας) που προκύπτει από τη σύναψη της ανωτέρω
Προγραμαμιτκής Σύμβασης.
Προφανές όφελος για το Δήμο Βέροιας προκύπτει από την περαιτέρω
αξιοποίηση της Ε,Ε.Λ. του Δήμου Βέροιας, δεδομένου ότι τα λύματα του
συγκεκριμένου δικτύου θα παροχεύονται στην Ε.Ε.Λ. Βέροιας και μάλιστα
προβλέπεται και καταβολή ανάλογου τιμήματος, του όγκου των προς επεξεργασία
λυμάτων. Κατά συνέπεια ο Δήμος Βέροιας ωφείλεται με τη σύναψη της Π.Σ. για το
εν λόγω έργο, γιατί αφενός θα έχει την επίβλεψη της κατασκευής του έργου, ώστε να
εξασφαλίσει ο ίδιος την ορθή εκτέλεση της σύνδεσης του δικτύου με την Ε.Ε.Λ.
Βέροιας και αφετέρου η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα λαμβάνει ετήσια έσοδα περίπου 50.000,00€
από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΑΠ ως αντίτιμο για την επεξεργασία των λυμάτων από τον οικισμό
Μακροχωρίου.
Εχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την
συμπλήρωση της προγενέστερης απόφασής του, σχετικά με την προφανή ωφέλεια
του Δήμου Βέροιας από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΠ για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος είναι καταχωρημένη στο βιβλίο
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και στην παρούσα απόφαση.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 521/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκαν: η αποδοχή
εκπροσώπησης της Δ.Ε.Υ.Α. Απ. Παύλου και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης
για μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Απ. Παύλου Ν. Ημαθίας» στον Δήμο
Βέροιας, η μελέτη και η υποβολή της πρότασης και ορίσθηκε ο εκπρόσωπος του
Δήμου στην Κοινή Επιτροπή.
3.- Την αναγκαιότητα τροπ/σης της παραπάνω απόφασης προκειμένου αυτή να
συμπληρωθεί σχετικά με την προφανή ωφέλεια του Δήμου από τη σύναψη της εν
λόγω προγραμματικής σύμβασης.

4.- Ότι από τη σύναψη της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης προκύπτει
προφανής ωφέλεια επειδή αφενός ο Δήμος θα έχει την επίβλεψη της κατασκευής του
εν λόγω έργου ώστε να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση της σύνδεσης του εν λόγω
δικτύου με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Βέροιας στην
περιοχή «Λειβάδια» του οικισμού Μακροχωρίου του Δήμου Απ. Παύλου και
αφετέρου η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα λαμβάνει έσοδα ύψους € 50.000,00 περίπου ετησίως ως
αντίτιμο για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Μακροχωρίου.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του
άρθρου 22 του Ν. 3614/2007.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωσης της αριθ. 521/2009 απόφασής του, η
οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«A) Αποδέχεται το από 18-6-2009 αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης του Δήμου Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας για μεταβίβαση από αυτήν
(ως κύριου του έργου) στον Δήμο Βέροιας (ως φορέα υλοποίησης) της αρμοδιότητας
υποβολής πρότασης και υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Απ. Παύλου Ν. Ημαθίας» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, επειδή προκύπτει
προφανής ωφέλεια του Δήμου Βέροιας, διότι αφενός ο Δήμος Βέροιας θα έχει την
επίβλεψη της κατασκευής του εν λόγω έργου ώστε να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση
της σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου με την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Βέροιας στην περιοχή «Λειβάδια»
του οικισμού Μακροχωρίου του Δήμου Απ. Παύλου και αφετέρου η Δημοτική
Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) θα λαμβάνει έσοδα ύψους
€ 50.000,00 περίπου ετησίως ως αντίτιμο για την επεξεργασία των λυμάτων του
οικισμού Μακροχωρίου.
B) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου
Αποστόλου Παύλου, για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού και για τους ανωτέρω
λόγους, η οποία έχει ως εξής:
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
Μ εταξ ύ
«Δ Η Μ Ο Τ Ι ΚΗ Σ Ε ΠΙ ΧΕ Ι Ρ Η ΣΗ Σ Υ ΔΡ Ε Υ Σ Η Σ - ΑΠ Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΑΠ .
Π ΑΥ Λ Ο Υ »
κ αι
« Δ Η Μ Ο Υ ΒΕ Ρ Ο Ι Α Σ »
γ ι α τ η ν Π ρ ά ξ η1
« Κ Α Τ Α Σ Κ ΕΥ Η Δ ΙΚ Τ Υ Ο Υ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΟ Υ Ο ΙΚ Ι Σ Μ Ο Υ
Μ ΑΚ Ρ Ο ΧΩ Ρ Ι Ο Υ Δ ΗΜ Ο Υ ΑΠ . Π Α ΥΛ ΟΥ Ν. ΗΜ Α Θ Ι ΑΣ »

[BΕΡΟΙΑ / 10/ 2009]
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Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα
υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να
αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής
προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2

«Κ
Κ Α Τ Α Σ Κ ΕΥ Η Δ ΙΚ Τ Υ Ο Υ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΟ Υ Ο ΙΚ Ι Σ Μ Ο Υ
Μ ΑΚ Ρ Ο ΧΩ Ρ Ι Ο Υ Δ ΗΜ Ο Υ ΑΠ . Π Α ΥΛ Ο Υ Ν . ΗΜ Α Θ Ι ΑΣ »
Στην Βέροια, σήμερα την … /10/2009, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.), που εδρεύει στο Δ.Δ. Μακροχωρίου του Δήμου
Απ. Παύλου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
κ.ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2.

του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ που εδρεύει στην ΒΕΡΟΙΑ, οδός Μητροπόλεως 46,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Χαρικλεια ΟυσουτζόγλουΓεωργιάδη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/312-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Την με αριθ…../09 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Απ. Παύλου και την με αριθ.
…../09 απόφαση του Δ.Σ. της Βέροιας
3. Το

με

αριθ.

πρωτ.1831/23-2-2009

έγγραφο

επιβεβαίωσης

της

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του
Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» προγραμματίζει την υλοποίηση της
πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» η οποία θα αναφέρεται
στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το αντικείμενο του έργου αφορά:


στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων του Δημ.
Διαμερίσματος Μακροχωρίου

2

Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή
πρόσθετα άρθρα



στη σύνδεση με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό ( ΚΑΑ ) μεταφοράς των
λυμάτων της πόλης Βέροιας, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ ) της Βεροίας

Το δίκτυο του οικισμού θα αποτελείται από αγωγούς ακαθάρτων από PVC σειράς 41
με διαμέτρους από Φ200 έως και Φ500. Τα φρεάτια του δικτύου είναι φρεάτια
επίσκεψης, αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, συμβολής, κλπ. Τα φρεάτια είναι χυτά με
λαιμό, κυκλικής διατομής με εσωτερική διάσταση 1,20 m ή ορθογωνικής διατομής
(για τα φρεάτια συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βέροιας).
Πρόκειται για πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης που θα συλλέγει
τα λύματα του οικισμού Μακροχώρι από τις ζώνες Α, Β και Γ όπως αυτές φαίνονται στο
σχέδιο γενικής διάταξης και θα τα οδηγεί στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό ( ΚΑΑ ) της
Βέροιας.
Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες υγιεινής για
τους κατοίκους δεδομένου ότι η δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών αποχέτευσης
θα βάλουν τέλος στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στους κινδύνους μόλυνσης που
ελλοχεύουν από τη χρήση των βόθρων.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 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 για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του
επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας
Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου /
κατηγορίας Α & Β που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα
μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη
σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας
υλοποίησης
της
Πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
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 έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και να εκτελέσει
τις παρακάτω ενέργειες3:
1)
Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και
λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2)

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3)

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της
στο ΕΠ

3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες

4)

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5)

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

6)

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

7)

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8)

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9)

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

10)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.

11)

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων
και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου 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 παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες
που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 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

Έργου4,

κατά

τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.


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



Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν
έχει δική του ΣΑΕ 5

4 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
5 Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης
δεν έχει δική του ΣΑΕ



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



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

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:


Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται

στο

συνημμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι,

το

οποίο

αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.


Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης
του Έργου.



Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει
στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή .



Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.



Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.



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 παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές.



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



Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου6) τη χρηματοδότηση
του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση
χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο
Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις
υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του
6

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι
εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους7.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.311.269,13 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να
αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω
ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Βέροια
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 8 :
- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
-

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και

-

ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π. οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής
σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

7

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
8 Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από
τα

μέλη

της.

Χρέη

γραμματέα

εκτελεί

μέλος

της

Κοινής

Επιτροπής

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την
«Τεχνική

Επιτροπή»,

η

οποία,

μετά

από

αίτημα

της

Κοινής

Επιτροπής

Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους
φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία
του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι
των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του
Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.)
που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά
τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει
την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
9

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

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 τρία
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ Απ.ΠΑΥΛΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
1.1 τίτλος υποέργου 1 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) – ΔΕΥΑ Απ. ΠΑΥΛΟΥ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
4. Φορέας λειτουργίας - ΔΕΥΑ Απ. ΠΑΥΛΟΥ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 10
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγών προσαγωγής στον
Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό ( ΚΑΑ ) της Βέροιας, του οικισμού Μακροχωρίου του
Δήμου Απ. Παύλου.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Δημοτικό Διαμέρισμα ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
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Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

6.311.269,13€

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

6.311.269,13€

8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

24 ΜΗΝΕΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο Πράξης

24 ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 11
Έγγραφο / απόφαση

Έγγραφο κατάταξης οικισμού
Μακροχωρίου στην Γ΄προτεραιρότητα
Θεώρηση μελέτης έργου &
επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης
Γνωμοδότηση οριστικής μελέτης

Άδεια Δ/νσης Δασών
Γνωμοδότηση Αρχαιολογίας

Βεβαίωση απαλλαγής Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων
Άδεια διέλευσης αγωγού λυμάτων κατά
μήκος της Ε.Ο 4 Αλεξάνδρειας – Βέροιας
- Κοζάνης
11

Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός
πρωτ./
ημερομηνία

ΥΠΕΧΩΔΕ – Κεντρική 150141/26Υπηρεσία Υδάτων –
3-09
δ/νση προστασίας
ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας
6224/3-8-09
Περιφερειακό
συμβούλιο Δημοσίων
¨Εργων Π.Κ.Μ.
Δ/νση Δασών Ν.
Ημαθίας
ΙΖ εφορία
Προϊστορικών &
Κλασσικών
αρχαιοτήτων
Δ/νση Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος Ν.Α.
Ημαθίας
Δ/νση Ελέγχου
Συντήρησης Έργων –
Π.Κ.Μ.

8/7/09

1853/10-609
3376/6-6-09

Δ13β-28/81-09
7777/8-122008

Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ.
Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

Έγκριση κατασκευαστικών σχεδίων

ΔΕΥΑ Βέροιας

Έγγραφο περί υπογείων δικτύων ΔΕΗ

ΔΕΗ Βέροιας

Απόφαση παραχώρησης μελέτης έργου
& Τευχών δημοπράτησης από Δήμο Απ.
Παύλου στην ΔΕΥΑ Απ. Παύλου
‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ.180/178-09 Δήμου Απ. Παύλου
Απόφαση αποδοχής μελέτης έργου &
Τευχών δημοπράτησης από ΔΕΥΑ
Απ.Παύλου
‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ. 81/24-809 ΔΕΥΑ Απ. Παύλου
Απόφαση κάλυψης μη επιλέξιμων
δαπανών και ιδίας συμμετοχής
Δυνατότητα Χορήγησης δανείου στην
ΔΕΥΑ Απ. Παύλου από το Τ.Π.& Δ.

Δ.Σ. Δήμου Απ.
Παύλου

Απόφαση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Απ. Παύλου και
Δήμου Βέροιας
‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ. 87/11-909 ΔΕΥΑ Απ. Παύλου
Απόφαση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και
ΔΕΥΑ Απ. Παύλου
Απόφαση έγκρισης μελέτης αποχέτευσης
από Δήμο Βέροιας
Απόφαση υποβολής ένταξης πράξης
Δήμου Βέροιας
‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ. …./09
Βέροιας
Απόφαση υποβολής ένταξης πράξης
ΔΕΥΑ
Απ.Παύλου
Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Απ. Παύλου και της
ΔΕΥΑΒ με αντικείμενο τη σύνδεση των αγωγών
προσαγωγής των Δ.Δ. του Δήμου Απ. Παύλου με
τον Κ.Α.Α. και κατά συνέπεια με την Ε.Ε.Λ. της
Βέροιας

4197/29-122008
51370/0610-2009
180/17-8-09

Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Σ. ΔΕΥΑ Απ.
Παύλου

7372/20-809
81/24-8-09

Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Σ. ΔΕΥΑ Απ.
Παύλου
Ταμείο
Παρακαταθηκών &
Δανείων
Δ.Σ.ΔΕΥΑ Απ.
Παύλου

7453/28-809
82/24-8-09

Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
Δήμος Βέροιας

8661/22-1009
…./09

Δήμος Βέροιας

…./09

Δήμος Βέροιας

…./09

Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Σ. ΔΕΥΑ Απ.
Παύλου
Δ.Σ. ΔΕΥΑ Απ.
Παύλου & Δ.Σ. ΔΕΥΑ
Βέροιας

Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
Απόφαση αναπροσαρμογή τελών αποχέτευσης Δ.Σ. Δήμου Απ.
μετά την παράδοση του αποχετευτικού δικτύου
Παύλου & Δ.Σ. ΔΕΥΑ
Απ. Παύλου

12979/24-609
87/11-9-09

82/24-8-09
91/09 απόφαση
Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΠ και
12/09 απόφαση
Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ. 91/09
ΔΕΥΑ Απ. Παύλου

‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ. 92/09
ΔΕΥΑ Απ. Παύλου
‘Έγκριση απόφασης Δ.Σ. με αρ. 215/09
Απ. Παύλου

Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Κ.Μ. – Τμήμα Τοπ.
Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.

215/20-10-2009
αποφ. ΔΣ Απ.
Παύλου και
92/08-10-09
αποφ. ΔΣ
ΔΕΥΑΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Υπεύθυνος φορέας

Ενέργεια

κύριος του έργου

Έγκριση Oριστικής μελέτης

√

Έγκριση αρχαιολογίας

√

Έγκριση δασαρχείου

√

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

√

φορέας υλοποίησης

(Ακολουθούν υπογραφές)
Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην Κοινή Επιτροπή του
άρθρου 5 της παραπάνω σύμβασης τον αντιδήμαρχο τεχνικών θεμάτων Δημήτριο
Δάσκαλο.
Δ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη, για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Ε) Εγκρίνει την υποβληθείσα μελέτη «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Απ. Παύλου Ν. Ημαθίας», όπως αυτή κατατέθηκε
από την Δ.Ε.Υ.Α. Απ. Παύλου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ΣΤ) Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Απ. Παύλου Ν. Ημαθίας» στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του
ΥΠΕΧΩΔΕ,.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 581/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

