ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 2εο ζπλεδξίαζεο

ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 29 Ηαλνπαξίνπ 2014, εκέξα Tεηάξηε θαη ώξα 18:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην

κεηά από ηελ 3319/24.1.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε

ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη
παξόληα ηξηάληα πέληε δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο, 4. εθηειήο Κσλ/λνο, 5. Εαληά Δπθεκία, 6. Γάζπαξε –
Λνύβαξε Πελειόπε, 7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 9. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 10.
Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 11. Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 12. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 13. Γεκεηξόπνπινο
Άγγεινο, 14. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 15. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 16. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξίθα, 17. Αληδηλάο
Ησάλλεο, 18. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 19. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 20. Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 21.
Καινύδεο Κσλ/λνο, 22. Καπίξε Διέλε, 23.Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 24. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 25. Γηαλλόπνπινο
Παξαζθεπάο, 26. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 27. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 28. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 29.
Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 30. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 31. Μπελάο Γεώξγηνο, 32. Πνύινο Ησάλλεο, 33.
Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 34. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 35. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1.
Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 2. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 3.Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 4. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 5.
Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, θαη 6. Πίθνπια Αξγπξώ, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ,
ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Καξαβέιινο, ν Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Γθνύκαο Λεσλίδαο
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 14/2014
ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βύξσλα- Γήκνπ Ζιηνύπνιεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη
Ζιηνύπνιεο», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ηνπ ΔΠΑ

(από ηελ ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. Παληαδόπνπινο, Πνύινο, Αλαγλώζηνπ, Αξακπαηδήο,
Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο , Πίζζαο θαη Κνιηνθώηεο)
Ζ Αληηδήκαξρνο, θ. Μαξθνπιάθε, πνπ εηζεγήζεθε ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ώκαηνο, ην ππ’ αξηζκ. πξση. 3275/2014 έγγξαθό ηνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
Παξαθαινύκε λα εηζάγεηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ην
αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1

1.

2.

3.

4.

ύκθσλα κε ηελ 154.083/Φ9699-Α2/24-06-2011 απόθαζε έληαμεο από ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Π. Φεθηαθή ύγθιηζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα
Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο
Βύξσλα θαη Ζιηνύπνιεο» - εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηαθνζίσλ
εβδνκήληα νθηώ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη Δπξώ, (278.320,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Μεηά από ηε δηαηύπσζε ηεο ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ΔΠ Φεθηαθή ύγθιηζε, έρεη πξνρσξήζεη, ν Γήκνο Βύξσλα, ζηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ρξόλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο 05/02/2014.
Σν παξαπάλσ έξγν αθνξά ηνλ Γήκν Βύξσλα θαη ηνλ Γήκν Ζιηνύπνιεο. Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ απαηηείηαη ε ππνγξαθή κεηαμύ ησλ δύν Γήκσλ ε ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ζηελ
νπνία νξίδνληαη νη ππνρξεώζεηο θάζε Γήκνπ. Σν ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο έρεη απνζηαιεί
από ηνλ Γήκν Βύξσλα θαη ζπλνδεύεη ην παξόλ εηζεγεηηθό.
Με ηελ ππ. Αξηζκ. 297/2011 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ νξίζζεθε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θνο
Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο σο κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο.
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο αλαθέξεηαη: «Οι εκπρόζωποι
ηων ζσμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρτονηαι από ανηίζηοιτες οργανικές μονάδες ηων θορέων ηοσς,
ποσ έτοσν αρμοδιόηηηα ζτεηική με ηο θσζικό ανηικείμενο ηοσ Έργοσ (ζημ.: και εθόζον είναι δσναηό να
καηέτοσν θέζεις εσθύνης ζηις Μονάδες ασηές).»
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα ηελ ιήςε απόθαζεο γηα:

α) ηελ έγθξηζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (όπσο επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ) κεηαμύ ηνπ Γήκνπ ΒύξσλαΓήκνπ Ζιηνύπνιεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο
Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο
Γήκνπο Βύξσλα θαη Ζιηνύπνιεο»
β)ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ππνγξάςεη ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε θαη θάζε άιιν απαξαίηεην
έγγξαθν γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
γ) ηνλ νξηζκό ηνπ Γήκνπ Βύξσλα σο Γηθαηνύρν - Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηεο Πξάμεο σο απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο πξόζθιεζεο 20.1 θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο
δ) ηνλ νξηζκό κέινπο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο, ηα θαζήθνληα ηεο νπνίαο
νξίδνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ύκβαζε, θαη ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή ηνπ. Αιιαγή ζην κέινο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ
αληηθαηαζηάηε ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε λέα Απόθαζε Γεκάξρνπ
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζηα πξαθηηθά.
Σo Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ. θ. Σζαηζνύιε, Μαξγαξώλε, Λαγθαδηλνύ, Παηζαβνύ, Κνθνηίλε θαη όθε)
1. Δγθξίλεη ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βύξσλα-Γήκνπ Ζιηνύπνιεο γηα ηελ πινπνίεζε

ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ζιηνύπνιεο» , ε
νπνία έρεη σο εμήο :
Π ΡΟ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΣ Ι ΚΗ  ΤΜ ΒΑ  Η
2

Μ ε ηα μύ
1 . « Γ ή κ ν π Η ι η ν ύ πν ι ε σ ο » ( Φ ν ξ έ α ο π ξ ό η α ζ ε ο ) θ α η
2 . « Γ ή κ ν π Β ύ ξ σ λ ν ο » ( Γ η θ α η ν ύ ρ ν ο - Φ ν ξ έα ο Λ εη η ν π ξγ ί α ο )

γ η α η ε λ Π ξά μ ε
«Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο
Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο»

Βύρωνας, ……………………. 2014

3

ηνλ Βύξσλα, ζήκεξα ηελ …………………., κεηαμύ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ :
1.

ηνπ Γήκνπ Ηιηνππόιεσο, πνπ εδξεύεη ζηελ Ηιηνύπνιε νθ. Βεληδέινπ 114 & Πξσηόπαππα ΣΚ
16342, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν θ. Βαζίιε Βαιαζόπνπιν

ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκ ίαο σο «Φνξέαο Πξόηαζεο», θαη
2.

ηνπ Γήκνπ Βύξσλα πνπ εδξεύεη ζηνλ Βύξσλα Καξανιή Γεκεηξίνπ 36 -44, ΣΚ 16233, .όπσο
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν θ. Νηθόιαν Υαξδαιηά, θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη
εθεμήο ζηελ παξνύζα ράξηλ ζπληνκίαο «Γηθαηνύρνο - Φνξέαο Λεηηνπξγίαο».

1

Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εηδηθόηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο όπσο
απηέο ηζρύνπλ θάζε θνξά :
1.

Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267 Α/3-12-2007) όπσο ηζρύεη.

2.

Σελ ππ’ αξ. 143053/ΔΤ/1749/27-3-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-3-2008) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ γηα ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαζώο θαη ην εγθεθξηκέλν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Γηαρείξηζεο
θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ θαη ηνλ ζρεηηθό Οδεγό, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά.

3.

Σελ ππ’ αξηζκ. 307/2010 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βύξσλα και ηην ςπ’ απιθμ.
279/2010 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Ηλιούποληρ γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθή
πξόηαζεο γηα ην έξγν από ην Γήκν Βύξσλα γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ελ ιόγσ πξάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ
ΔΠΑ θαη ηεο πξόζθιεζεο 20.1, ηε ζύκπξαμε ησλ δήκσλ Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο θαη γηα ηνλ νξηζκό σο
Γηθαηνύρνπ-Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Βύξσλα θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, .

4.

ηην ςπ. απιθμ. Ππωη. 154.083/Ψ9699-Α2/24-06-2011

απόθαζη ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ με ηίηλο

«Ολοκληπωμένο ύζηημα Πληποθόπηζηρ Δπιβαηών για Γπομολόγια Γημοηικήρ ςγκοινωνίαρ
και Οδηγών για Γιαθέζιμερ Θέζειρ ηάθμεςζηρ, ζηοςρ Γήμοςρ Βύπωνα και Ηλιούποληρ» πποϋπολογιζμού διακοζίων εβδομήνηα οκηώ σιλιάδων ηπιακοζίων είκοζι Δςπώ, (278.320,00 €)
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ – από ηην ςπηπεζία διασείπιζηρ ηος Δ.Π. Ψηθιακή ύγκλιζη και
5.

ηο ςπ’ απιθμ. Ππωη. 152.079/Ψ5609-Β έγγπαθο για ηη διαηύπωζη ηηρ ζύμθωνηρ γνώμηρ για ηη
δημοππάηηζη ηος έπγος από ηην Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ΔΠ Ψηθιακή ύγκλιζη,

θαη κε ζηόρν ην ζπληνληζκό ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο»
ζπκθσλνύληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα:

Γηθαηνύρνο θαη θεληξηθόο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη είηε λα είλαη Γήκνο ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή
ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3852/2010, ή λα είλαη Γήκνο ε έδξα ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζεη ηελ έδξα ππό ζύζηαζε Γήκνπ βάζεη ηνπ
Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Δθόζνλ νξηζηεί θαη άιινο θνξέαο Λεηηνπξγίαο, απηόο επίζεο ζα πξέπεη είηε λα είλαη Γήκνο ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία
κεηαβνιή ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3852/2010, ή λα είλαη Γήκνο ε έδξα ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζεη ηελ έδξα ππό ζύζηαζε Γήκνπ
βάζεη ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87)
4
1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο σο άλσ Φνξέαο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο», θαη ν
Γηθαηνύρνο – Κεληξηθόο Φνξέαο Λεηηνπξγίαο πξνγξακκαηίδνπλ ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία/εθαξκ νγή,
αληίζηνηρα, ηεο πξάμεο /Τπνέξγσλ κε αληηθείκελν «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα
Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη
Ηιηνύπνιεο», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπ ληνκίαο «ην Έξγν» ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.
Σν πξνηεηλόκελν έξγν είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηόζν γηα ηνλ Γήκν Βύξσλα, όζν θαη γηα ηνλ Γήκν Ηιηνύπνιεο.
Σν πξόβιεκα ηεο ζηάζκεπζεο ηαιαηπσξεί ηδηαίηεξα ηόζν ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο όζν θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ
Γήκσλ Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο, νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα αλαδεηνύλ γηα αξθεηή ώξα θάζε κέξα κία δηαζέζηκε
ζέζε ζηάζκεπζεο. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζήο ηνπο, νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ δελ έρνπλ θακία
έλδεημε γηα ην κέξνο πξνο ην νπνίν πξέπεη λα θαηεπζπλζνύλ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ζέζε ζηάζκεπζεο θαη έηζη
αλαγθάδνληαη λα πεξηθέξνληαη άζθνπα, πεξλώληαο πνιιέο θνξέο από ηα ίδηα ζεκεία. Ή θαηάζηαζε απηή
επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ κε ξύπνπο θαη απμάλεη ην θπθινθνξηαθό πξόβιεκα ηνπ Γήκνπ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Γήκν Βύξσλα θαη ζην Γήκν Ηιηνύπνιεο εηδηθέο ζπζθεπέο νη
νπνίεο ζα παξαθνινπζνύλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ παξόδησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ. Οη ζπζθεπέο απηέο ζα
ειέγρνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζα ζηέιλνπλ αζύξκαηα ηα δεδνκέλα ηνπο ζην θέληξν
ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ, όπνπ ζα εγθαηαζηαζεί εηδηθό ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. Σν ινγηζκηθό ζα
απνζηέιιεη αζύξκαηα ηα δεδνκέλα δηαζεζηκόηεηαο ζε ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο ελεκέξσζεο ησλ νδεγώλ, νη νπνίεο
ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ησλ Γήκσλ. Οη νδεγνί ζα ελεκεξώλνληαη κέζσ ησλ
ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ γηα ηα ζεκεία ησλ Γήκσλ ζηα νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζύλνληαη άκεζα ζε απηά ρσξίο λα πεξηθέξνληαη άζθνπά πξνο αλαδήηεζε δηαζέζηκεο ζέζεο.
Σαπηόρξνλα, ε πινήγεζε ησλ νδεγώλ πξνο ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζα γίλεηαη θαη κέζσ εθαξκνγήο γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο («έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα, PDA, θιπ.), ε νπνία ζα πξνβάιεη ζε ςεθηαθό ράξηε ηηο δηαζέζηκεο
ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ζα θαζνδεγεί ηνπο νδεγνύο πξνο απηέο.
Δπίζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ειέγρνληαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ ΑΜΔΑ θαζώο θαη ε παξάλνκε ζηάζκεπζε
ζηηο ξάκπεο πξόζβαζεο ησλ πεδνδξνκίσλ.
Δπηπιένλ, ζην Γήκν Ηιηνύπνιεο ζα εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα επθπώλ κεηαθνξώλ. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από
εηδηθό εμνπιηζκό ηειεκαηηθήο πνπ εγθαζίζηαηαη ζηα νρήκαηα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη επθπείο ζηάζεηο, ζε
θεληξηθά ζεκεία ησλ Γήκσλ, νη νπνίεο ζα ελεκεξώλνπλ κέζσ ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ πιεξνθόξεζεο, ην
επηβαηηθό θνηλό γηα ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη επηπιένλ ζα πξνβάινπλ
ελεκεξσηηθά κελύκαηα θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο. Σν ζύζηεκα απηό ιεηηνπξγεί ήδε ζην Γήκν Βύξσλα. Οη
ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη από ην ζύζηεκα πνπ ζα πινπνηεζεί πξνο ηνπ δεκόηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιεσθνξεία είλαη νη θάησζη:
 Τπεξεζία πιεξνθόξεζεο πνιηηώλ κέζσ επθπνύο ζηάζεο γηα ηελ άθημε επόκελνπ ιεσθνξείνπ
 Τπεξεζία παξνπζίαζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κεηαθνξώλ (ζηάζεηο, θιπ.) κε δπλακηθή πιεξνθνξία
(εθηηκώκελνο ρξόλνο άθημεο ζε ζηάζε, θιπ.) κέζσ δηαδηθηύνπ
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 Γηαδξαζηηθή ππεξεζία ελεκέξσζεο πνιηηώλ γηα ηα δξνκνιόγηα ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαζώο θαη
ηνπο ρξόλνπο άθημεο κέζσ SMS θαη mobile εθαξκνγήο γηα smartphones

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε,
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, νη Φνξείο Πξόηαζεο, ππέβαιαλ πξόηαζε γηα ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ από ην Γηθαηνύρν θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πξνβαίλνπλ ζηε ζύλαςε
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθό πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.

ΑΡΘΡΟ 1
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ζηνρεύεη ζηελ εμαζθάιηζ ε κόληκεο, ηαθηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκό, ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή, ηελ επνπηεία ηεο πινπνίεζεο

θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ή/θαη θαη

βησζηκόηεηαο ηεο πξάμεο.
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο απνηειεί ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηόηεηαο πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα
Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο» (όπσο απηό αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο
παξνύζεο) από ηνπο Φνξείο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Γηθαηνύρν. ην πιαίζην ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο
πξνβιέπνληαη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ή θαη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί
επζύλε θπξίσο ηνπ Γηθαηνύρνπ - Φνξέα Λεηηνπξγίαο. Η παξνύζα ζύκβαζε έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή όισλ
ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ θαζώο θαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ κε ζηόρν ηελ έγθαηξε θαη
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ή θαη ηελ βηώζηκε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ.
Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ν Φνξέαο
Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζηνλ – Γηθαηνύρν - Φνξέα Λεηηνπξγίαο:
Α. λα ιεηηνπξγήζεη σο Γηθαηνύρνο θαη Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηε ο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή ύγθιηζε», αλαιακβάλνληαο γηα ινγαξηαζκό ηνπο όιεο ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ Γηθαηνύρνπ θαη ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζεζκηθό πιαίζην ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ θαζώο θαη
Β. λα κεξηκλήζεη γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο 2:
1)

Ωξίκαλζε ηνπ Έξγνπ (ζύληαμε κειεηώλ σξίκαλζεο θαη ιήςε απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ). Δθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ε
πινπνίεζε ελεξγεηώλ σξίκαλζεο ή άιισλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ Έξγνπ, απηέο απνηππώλνληαη ζην
Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνύζεο

Οη ελέξγεηεο αθνξνύλ ππνρξεώζεηο ηνπ Γηθαηνύρνπ – Φνξέα Λεηηνπξγίαο γηα ηε ζσζηή ππνβνιή, παξαθνινύζεζε, πινπνίεζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, αλεμάξηεηα κε ην αλ απηέο είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδόηεζε
6
2

2)

Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκό πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ- Οξγάλσζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ (ρήκα Γηνίθεζεο –
Ρόινη). Σν ρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ νξηζηηθνπνηείηαη κεηαμύ ησλ κεξώλ ζε ρξόλν εύινγν θαη απνηειεί παξάξηεκα ηεο
παξνύζεο.

3)

Αλαζεώξεζε ησλ Σερληθώλ Γειηίσλ Πξνηεηλόκελσλ Πξάμεσλ ηνπ Έξγνπ

4)

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο δηαθήξπμεο

5)

Γηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο θαλόλεο.

6)

Τπνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ.

7)

Αλαζεώξεζε ηερληθώλ δειηίσλ ππνέξγσλ.

8)

Γηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ,– Γηαρείξηζε αιιαγώλ -Δλεκέξσζε- επαηζζεηνπνίεζε θαη
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.

9)

Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηθαηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε αιιαγώλ θαη πξόζζεησλ απαηηήζεσλ

10) Παξαθνινύζεζε ρξεκαηνξξνώλ θαη εθηέιεζε πιεξσκώλ ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Έξγνπ.
11) Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζύλνιό ηνπ από ηνλ/ηνπο αλάδνρν/νπο θαη νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία γηα
ρξήζε από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, κε πιήξε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ
Οη ζπκβαιιόκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα:
2.1. Ο Φνξέαο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη:


Να δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ.



Να παξέρεη ζην Γηθαηνύρν ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ σξίκαλζε θαη
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζθνπνύ ηνπ Έξγνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ.



Να νξίζεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5
ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκόηεηα ζηειερώλ ηνπ πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη
ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ θνξέσλ.



Να νξίζεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο., εθ’ όζνλ απαηηείηαη



Να παξέρεη έγθαηξα ζην Γηθαηνύρν ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.



Να κεξηκλήζεη γηα ηηο δηνηθεηηθέο ή/θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.

2.2. Ο Γηθαηνύρνο – Κεληξηθόο Φνξέαο Λεηηνπξγίαο3 αλαιακβάλεη:


Να ελεξγεί σο Γηθαηνύρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι,
ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.



Να εθηειεί όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ην εθάζηνηε ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην πξνβιέπεη σο
Γηθαηνύρνπ, θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.

3

Δθόζνλ νξηζηεί θαη άιινο θνξάο Λεηηνπξγίαο αλαγξάθνληαη ρσξηζηά νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλεη
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αξκνδηόηεηα ελόο



Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζόληα, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.



Να θνηλνπνηεί ζηνπο Φνξείο Πξόηαζεο ηηο αλαθνξέο πξνόδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ αξκόδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.



Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Φνξείο Πξόηαζεο γηα ηηο απαηηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο (εάλ απηηείηαη) ηνπ Σερληθνύ
Γειηίνπ Πξάμεο θαη γηα ηε ζύληαμε ησλ Σερληθώλ Γειηίσλ Τπνέξγσλ. ην πιαίζην απηό ππνρξενύηαη λα
αμηνπνηήζεη όιεο ηηο ελέξγεηεο σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ (κειέηεο, ζρέδηα πξνθεξύμεσλ θαη ζπκβάζεσλ θ.α.), νη νπνίεο
έρνπλ πξνεγεζεί.



Να ηξνπνπνηεί ηα ηεύρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκώλ (εάλ απαηηεζεί) θαη λα κεξηκλά γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο
ζύκθσλεο γλώκεο από ηελ ΔΤΓ όπνπ απηό απαηηείηαη.



Να ζπζηήζεη όια ηα ζπιινγηθά όξγαλα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, θαζώο θαη λα
εθπνλήζεη ηνπο αλαγθαίνπο θαλνληζκνύο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο (όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην ).



Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνύο, ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ
ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο θαη λα κεξηκλά γηα ηε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζύκθσλεο γλώκεο από ηελ ΔΤΓ όπνπ απηό απαηηείηαη.



Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ.



Να ζπληάζζεη Αλαθνξέο Πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, γηα ηνπο Φνξείο Πξόηαζεο ηεο Πξάμεο, ηελ νπνία
ππνβάιιεη ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 6.



Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ, λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο.



Να κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο
ζπκβαιιόκελνπο.



Να νξίζεη ηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο
παξνύζεο.



Να κεξηκλήζεη γηα ηηο δηνηθεηηθέο ή/θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ
Έξγνπ.



Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Φνξέα Πξόηαζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ή θαη ηε βησζηκόηεηα ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ θαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο, ηελ
εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ αλζξώπηλσλ θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ, θαζώο θαη ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΣΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ/ΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
3.1. Ο Γηθαηνύρνο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο
νξίδεη, κε επζύλε ηνπ θαη ζύκθσλα κε ην θαλνληζηηθό ηνπ πιαίζην, ηηο απαξαίηεηεο επηηξνπέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
(πρ. Δπηηξνπή/έο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο θιπ)
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ΆΡΘΡΟ 4
ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ηα κέξε ζπκθσλνύλ ζηελ παξνύζα
πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 278.320,00 Δπξώ4.
Ο Γηθαηνύρνο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζό, ρσξίο
πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε από ηνπο Φνξείο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ.
Ο Γηθαηνύρνο, κε ηελ απόθαζε έληαμεο ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. «Φεθηαθή ύγθιηζε» έρεη πξνρσξήζεη ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ή ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ΑΔ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρέδην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη
ιήγεη κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ από ηνλ Γηθαηνύρν - Φνξέα Λεηηνπξγίαο θαη ηε
ζέζε ζε ιεηηνπξγία γηα όινπο ηνπο ζπκβαιιόκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζπζηήλεηαη όξγαλν κε ηελ επσλπκία «Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο», κε έδξα ηνλ Γήκν Βύξσλα.
Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο απνηειείηαη από :
-

έναν (1) εκπρόσωπο τοσ Φορέα Πρότασης τοσ Έργοσ με τον αναπληρωτή τοσ

-

έναν (1) εκπρόσωπο τοσ Δικαιούτοσ με τον αναπληρωτή τοσ,

Οη εθπξόζσπνη ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, πξέπεη λα πξνέξρνληαη από αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο
ησλ θνξέσλ ηνπο, πνπ έρνπλ αξκνδηόηεηα ζρεηηθή κε ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ (ζεκ.: θαη εθόζνλ
είλαη δπλαηό λα θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηηο Μνλάδεο απηέο).
Σν αξγόηεξν εληόο 15 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο νξίδνπλ ηα κέιε ηεο
Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη ε Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο από ηνλ
Γηθαηνύρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηελ επζύλε ηεο παξνρήο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηελ Δπηηξνπή θαη ηνλ
νξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ.
Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε παξαθνινύζεζε όισλ ησλ
εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ε
ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο/εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απόθαζεο έληαμεο πξάμεο,
ε πέξαλ ηνπ εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ
4

ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α, νη πηζαλέο αλαζεσξήζεηο θιπ.
9

ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ πξνθύπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ όξσλ ηεο πα ξνύζαο ζύκβαζεο θαη
ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο.
Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξό ηεο. ηελ πξόζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελώ εηδνπνηνύληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα από ηα κέιε ηεο. Υξέε
γξακκαηέα εθηειεί ζηέιερνο ηνπ Γηθαηνύρνπ.
Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη νπνηεδήπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν από ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αιιά θαη όηαλ δεηεζεί
από νπνηνδήπνηε κέινο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε ε επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξίκελν, πξνθεηκέλνπ
λα ζπδεηήζεη θαη λα παξαιάβεη ηελ ηξηκεληαία αλαθνξά πξνόδνπ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.
Οη ζπκβαιιόκελνη θνξείο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο ζηελ Δπηηξνπή.
Σα πξαθηηθά ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θνηλνπνηνύληαη ζε όια ηα κέιε αθνύ ππνγξαθνύλ .
Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζπλεδξηάδεη εθόζνλ έρεη απαξηία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ.3 ηνπ Κώδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, όπσο ηζρύεη) . Οη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε
θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη δεζκεύνπλ όινπο ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο.
Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνύλ κε
απνθάζεηο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ - ΡΗΣΡΔ
Ο Γηθαηνύρνο επζύλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο έλαληη ησλ
Φνξέσλ Πξόηαζεο θαη ησλ ηξίησλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζή ηεο θαη ηε λ πινπνίεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ,
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007, ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζώζεηο θαη ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ
θαη ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θάζε ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη
νπζηώδεηο, ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ πνπ εθαξκόδε ηαη γηα ηελ πινπνίεζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην
δηθαίσκα λα ιύζεη εγγξάθσο ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο
ύκβαζεο, εγγξάθσο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε αδπλακία νινθιήξσζεο θαη ζπλεπώο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο, απηή ιύεηαη απηνδηθαίσο γηα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.
ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο, ιύζεο, αδπλακίαο νινθιήξσζεο κέξνπο ή όινπ ηνπ Έξγνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, ν Γηθαηνύρνο παξακέλεη ππεύζπλνο σο δηθαηνύρνο ηόζν γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
όζν θαη γηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ έρεη πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, κέρξη ηε ιήμε
πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π., ζύκθσλα κε ηνπο θνηλνηηθνύο Καλνληζκνύο.
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Σχόλιο [u1]: Γελ έρεη νξηζζεί παξαπάλσ
ν Πξόεδξνο

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επέιζεη ιύζε ηεο ζύκβαζεο, ν Φνξέαο Πξόηαζεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηεο
αξρήο ηεο ζπλέρεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο - αλαιακβάλεη ζην αθέξαην ηα ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα θαη
ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί αιιά δελ έρνπλ αθόκε πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ Γηθαηνύρν, ζην πιαίζην ηεο
επίηεπμεο ηνπ ζθνπνύ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έλαληη ηξίησλ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ο Γηθαηνύρνο εθπξνζσπεί δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο ηνλ Φνξέα Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ έλαληη ησλ η ξίησλ
θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηόηεηαο πινπνίεζεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ όξσλ ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιύεηαη από ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο, δύλαηαη λα επηιύεηαη από ηα αλώηαηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 5
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνύζα ο ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε απαζρόιεζε
πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Πξόηαζεο ή/θαη ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ζηνλ Γηθαηνύρν απνθιεηζηηθά γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Σν πξνζσπηθό απηό νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ησλ
αλσηέξσ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Τπνθαηάζηαζε. Απαγνξεύεηαη ξεηώο ζηνλ Γηθαηνύρν ε ππνθαηάζηαζή ηνπ από ηξίην γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζλ ρξήζεη άιιε ππνθαηάζηαζε, ηόηε ν Γηθαηνύρνο επζύλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ
ηξίηνπ έλαληη ηνπ Φνξέα Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ, ελώ ζπγρξόλσο ιύεηαη ε παξνύζα από ππαηηηόηεηα ηνπ
Γηθαηνύρνπ. Μεηά ηην 1/1/2011 οι σποτρεώζεις και ηα δικαιώμαηα ποσ απορρέοσν από ηην παρούζα
μεηαθέρονηαι ασηοδίκαια ζηον ιδρσόμενο Γήμο όποσ και βρίζκεηαι ζήμερα η έδρα ηοσ Γικαι ούτοσ.
12.2 Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία, ινγηζκηθό θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνύλ
από ηνλ Γηθαηνύρν (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Γηθαηνύρνο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ πκβαιιόκελσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηα
επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ειεύζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα παξαδνζνύλ ζηνπο Φνξείο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξόλν
παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηώο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ιήμε ή ιύζε ηεο ύκβαζεο. Σα ζρεηηθά
5

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά.
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πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηώκαηα ξεηώο εθρσξνύληαη ζηνπο Φνξείο Πξόηαζεο ρσξίο ηελ θαηαβνι ή
ακνηβήο.
12.3 Δκπηζηεπηηθόηεηα. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο, ν
Γηθαηνύρνο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ηύπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Φνξέα Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γίλεηαη κόλνλ
εγγξάθσο κε θνηλή ζύκβαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή ζύγθιηζε».
Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε
αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, θαζώο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε
κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζύκβαζε απηή από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ από δηθαίσκα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή
αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από απηή ηελ
πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε.
Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε
παξνύζα θαη ππνγξάθεηαη ζε 4 πξσηόηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιόκελνο από έλα θαη έλα ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΒΤΡΧΝΑ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΑΡΓΑΛΙΑ

ΒΑΙΛΔΙΟ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ

ΓΗΜΑΡΥΟ

ΓΗΜΑΡΥΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ

1. Σίηινο Πξάμεο : «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο
θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο»
1.1 ηίηινο ππνέξγνπ 1: : «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο Δπηβαηώλ γηα Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο θαη Οδεγώλ γηα Γηαζέζηκεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, ζηνπο Γήκνπο Βύξσλα θαη Ηιηνύπνιεο»
2. Φνξέαο πξόηαζεο : Γήκνο Ηιηνύπνιεο
3. Γπλεηηθόο Γηθαηνύρνο - Φνξέαο ιεηηνπξγίαο: Γήκνο Βύξσλα
5. Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Πξάμεο 6: Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΣΓΠΠ
6. ηνηρεία ρσξνζέηεζεο ηεο Πξάμεο: Γήκνο Βύξσλα θαη Γήκνο Ηιηνύπνιεο
7. Πξνϋπνινγηζκόο
8. Γηάξθεηα

Πξνϋπνινγηζκόο ππνέξγνπ 1

278.320,00 €

πινπνίεζεο
πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο Πξάμεο 278.320,00 €
Γηάξθεηα ζε κήλεο
Τπνέξγν 1

10
ύλνιν Πξάμεο

10

6

Σσνηάζζεηαι ανηλώνηας ζηοιτεία από ηην ηετνική έκθεζη και ηετνική περιγραθή ηης μελέηης. Περιλαμβάνει οπωζδήποηε
ηοσς βαζικούς δείκηες εκροών
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ7
ΠΙΝΑΚΑ :ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΞΗ8

Έγγξαθν / απόθαζε
ΔΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΓΝΧΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1
(ΑΡΝΗΣΙΚΗ)
ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΓΝΧΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1
(ΑΡΝΗΣΙΚΗ)
ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΓΝΧΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1
(ΤΜΦΧΝΗ ΓΝΧΜΗ ΤΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ)
ΓΙΑΘΔΗ ΠΙΣΧΗ ΠΟΟΤ 278.320
€ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΟΡΧΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΑΠΟΦΑΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ

Φνξέαο έθδνζεο
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

Αξηζκόο πξση./
εκεξνκελία
154.083/Φ9699Α2/24-06-2011
151172/Φ5713Β΄/9-2-2012

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

151.933/Φ1822Β/8-5-2012

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

152.079/Φ5609Β

ΓΗΜΟ ΒΤΡΧΝΑ

291/2013

ΓΗΜΟ ΒΤΡΧΝΑ

34917/9-12-2013

Ο πίλαθαο ΙΙ ζα ζπκπιεξσζεί κεηά ηελ Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο

2)Δμνπζηνδνηεί ηελ Αληηδήκαξρν θ. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε λα ππνγξάςεη ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε θαη
θάζε άιιν απαξαίηεην έγγξαθν γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
3) Οξίδεη ηνλ Γήκν Βύξσλα σο Γηθαηνύρν - Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηεο Πξάμεο σο απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο πξόζθιεζεο 20.1 θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο
4) Οξίδεη ηα παξαθάησ κέιε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο, ηα θαζήθνληα ηεο νπνίαο
νξίδνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ύκβαζε :


7

Υξηζηνθπιάθε Υαξίθιεηα, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο, ηαθηηθό κέινο θαη

Το περιετόμενο ηοσ πίνακα είναι ενδεικηικό.
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Κνληαξάθε Μαξία, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο,

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 14/2014 και είναι αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ
ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,
Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 3.2.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,

Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Γ. Πίζζαο, Υ. Κνιηνθώηεο,
Π.Γηαλλόπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο
Α.Σζαηζνύιε,Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνύινο, Π.Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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Σηον Πίνακα καηαγράθονηαι όλα ηα έγγραθα και αποθάζεις ποσ αθορούν ζηο Έργο και έτοσν εκδοθεί, πτ έγκριζη
ηετνικών προδιαγραθών κλπ. Σε περίπηωζη σποέργων πέραν ηοσ ενός, ο Πίνακας ζσμπληρώνεηαι για κάθε σποέργο.
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