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ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/06-07-2021

Θέμα 24ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 6 Ιουλίου 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. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)143609/1111/02-07-2021
πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 , η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

.............................................................................................................................................................

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας με φυσική παρουσία στο χώρο
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και το τακτικό
μέλος Βασίλειος Σιαλμάς.

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης,Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη

Στερεά” ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος της Π.Στ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3.Η κα Τόλλιλη Βαΐα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού

Ελέγχου,της Π.Στ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της

Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
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5.Η κα Φλώρου Χρυσούλα ,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Φθιώτιδας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-
Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.62177/1122/23-03-
2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.

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

.............................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έργο της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α.
2018ΜΠ06600007 υλοποίηση της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων.
Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και υπευθύνου συντονισμού υλοποίησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.126631/1306/30-06-
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. Η αρ. 284/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Α∆Α: 6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ)
1. Η αριθμ. 135062/13-12-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης
2. Το με αρ. πρωτ. 109882/1296/14-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Ευρυτανίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αρ. 284/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Α∆Α: 6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ) προτάθηκε
για ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2018 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ».
Με την 135062/13-12-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
εντάχθηκε στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2018ΜΠ06600007 και προϋπολογισμό
121.000,00 € το έργο του θέματος.
Στην με αριθμ. Πρωτ. 43114/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΡ-0ΚΚ) απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.
που αφορά την ετήσια (2021) έγκριση της ΣΑΜΠ066 περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο με
προϋπολογισμό 121.000,00 €.
Με το με αρ. πρωτ. 109882/1296/14-6-2021 έγγραφο της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ευρυτανίας διαβίβασε προς έγκριση σχέδιο της προγραμματικής για το έργο του θέματος.
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της τεχνικής μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» από τον Κύριο της τεχνικής μελέτης, προς το “Δίκτυο Πόλεων με
Λίμνες” (Φορέας Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης) στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο
Φορέων.
Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο είναι η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την ωρίμανση του εν λόγω έργου με
συνολική επιφάνεια λιμνοδεξαμενής 60.000 m2. Θα εκπονηθούν Τοπογραφική, Υδραυλική,
Γεωλογική, Υδρογεωλογική, Γεωφυσική, Γεωτεχνική και Στατική μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη
κτιρίων, Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μελέτη αναδάσωσης και Οδοποιίας.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε από το γεγονός ότι η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος λόγω έλλειψης προσωπικού με εξειδικευμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία στα συγκεκριμένα θέματα των επιμέρους μελετών της παρούσας σε συνδυασμό με το
φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων τους, αδυνατεί να
υλοποιήσει την μελέτη στην χωρική αρμοδιότητά της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να
ολοκληρωθεί και να θεωρηθεί ώριμη για χρηματοδότηση.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και είναι
ιδιαίτερης σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, καθώς θα έχει πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία για τις υπηρεσίες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της,
καθώς και την ευρύτερη περιοχή της και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη
πραγμάτωσή του.

Ακολουθεί το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

«Κατασκευής εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού»

Στην Λαμία, σήμερα…/…/2021 ημέρα…………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718) και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, σύμφωνα με την
αριθ. ……/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, και η οποία θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος της τεχνικής μελέτης»

2. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες που εδρεύει στο Λιδωρίκι (με ΑΦΜ 997204437) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, σύμφωνα με την αριθ.
34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της παρ. 1, του άρθρου 11, του καταστατικού,
και αποτελεί τον Φορέα που σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα
υλοποιήσουν την τεχνική μελέτη, και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας
«Φορέας Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης»

Με βάση τις διατάξεις:
1) Του άρθρου, 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Του 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.

3) Του Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ241Α /27- 12-2010),
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

4) Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Του 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».

6) Του 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.

7) Του Ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

8) Των άρθρων 12 και 44, του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008), «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει.

9) Του άρθρου 79, του Ν. 4483/2017.
10) Του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
11) Του Ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία ... Διοίκησης», όπως

ισχύει.
12) Του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών

συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει.
13) Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις».

14) Των άρθρων 3 και 8, του Ν. 4674/2020.
15) Την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20).

και έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 284 /2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό 8/17-9-2018

(ΑΔΑ: 6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ) με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση ένταξης της εν λόγω τεχνικής μελέτης
στην ΣΑΜΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Την με αριθμ. 135062/13-12-2018 απόφαση ΥΠΑΝΕΠ με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της εν
λόγω τεχνικής μελέτης στην ΣΑΜΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αριθ.
2018ΜΠ06600007 & προϋπολογισμό 121.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Την με αριθμ. 43114/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΡ-0ΚΚ) απόφαση έγκρισης ένταξης στο
ΠΔΕ 2021 έργων της ΣΑΜΠ 066 ΤΡΟΠ.0

4. Το με αριθ. Πρωτ. .... έγγραφο του Φορέα Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.
5. Την με αριθμ. ……./2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες,

με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι
όροι της, η εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της, ο ορισμός εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και ο υπεύθυνος
συντονισμού υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Την με αριθμ. /2021 (ΑΔΑ: …………………), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς 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, καθώς και ο υπεύθυνος
συντονισμού υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

7. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, να
υποστηριχθεί από το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες για την εκπόνηση της «τεχνικής μελέτης για
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κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού».
8. Το γεγονός ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων:

α) Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στην οποία μετέχουν ως μέλη Δήμοι και Περιφέρειες,
μεταξύ των οποίων και η συμβαλλόμενη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία αποτελεί
“Αναθέτουσα Αρχή” κατά τις διατάξεις του ν. 4412/16.
β) Σύμφωνα με το καταστατικό του έχει τη δυνατότητα, επιστημονικής και τεχνικής
υποστήριξης των μελών του, καθώς και των λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης
έχει τη δυνατότητα εκπόνησης, ωρίμανση και υλοποίηση μελετών, κλπ για την δημιουργία
τεχνητών λιμνών από τα μέλη του ή άλλους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, των
άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 79, του Ν. 4483/2017 και τις διατάξεις
των άρθρων 3 και 8, του Ν. 4674/2020, αποφάσισαν να συνεργαστούν αφού συγκεντρώνουν τα
χαρακτηριστικά που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, για την επίτευξη
κοινού στόχου, δημοσίου συμφέροντος αναγνωρίζοντας ότι:
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος λόγω μειωμένου τεχνικού προσωπικού των αρμόδιων

υπηρεσιών της, σε συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών
αρμοδιοτήτων τους, καθώς και την έλλειψη προσωπικού με εξειδικευμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία στα συγκεκριμένα θέματα των επιμέρους μελετών της παρούσας, αδυνατεί να
υλοποιήσει τις μελέτες στην χωρική αρμοδιότητά της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να
ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες,
ώστε να θεωρηθούν ώριμες, προκειμένου να υποβληθούν για χρηματοδότηση.
Αυτό το γεγονός θα επηρεάσει αρνητικά την έγκαιρη ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά
προγράμματα, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του, καθώς και την απορρόφηση
χρηματοδοτικών πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια για τον
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και
συνακόλουθα αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

2. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχει συσταθεί ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την
εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος, ήτοι τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία, την
προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την οικοκαινοτομία των περιοχών των
μελών του, μέσω, κυρίως, της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης τους.
Έχει ως μέλη Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς από όλη την ελληνική επικράτεια, την
Κύπρο και άλλες χώρες, που συνεργάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους, τα κοινά
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες για τον κάθε Δήμο,
Περιφέρεια, πόλη, φορέα, λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε περιοχής. Κοινούς στόχους, που
μπορούν ευκολότερα να επιτευχθούν μέσα από το Δίκτυο υπό μορφή συνεργασίας, τη βελτίωση
της λειτουργίας και αποδοτικότητάς τους, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και
την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών από διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στους βασικούς σκοπούς του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες εντάσσονται ενδεικτικά, η παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τα μέλη του. Η υλοποίηση έργων για λογαριασμό των
μελών του ιδιαίτερα αυτών που δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική και τεχνική επάρκεια, ή δεν
έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Η εκπόνηση, ωρίμανση και υλοποίηση μελετών,
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων, για λογαριασμό των
μελών του, καθώς και η λήψη των απαραίτητων αδειών.
Για την κάλυψη των παραπάνω σκοπών το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, διαθέτει την απαραίτητη
τεχνική ικανότητα, την οργανωτική δομή και στελέχωση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, για
την υποστήριξη των μελών του στην εκπόνηση και υλοποίηση μελετών .
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της
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συνεργασίας των δύο Αναθετουσών Αρχών η οποία θα εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς
δημοσίου συμφέροντος.

Η υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της «τεχνικής μελέτης
κατασκευής εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού», είναι ιδιαίτερης
σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και
προστιθέμενη αξία για τις υπηρεσίες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, καθώς και την
ευρύτερη περιοχή της.
Πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, θα συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων, που στόχο έχουν τη βελτίωση
και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με άμεση ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας και του
αναπτυξιακού προσανατολισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, από την αξιοποίησή της
για την κατασκευή του έργου που θα προσδώσει πολλαπλά οικονομικά οφέλη στους κατοίκους της.
Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την
οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου
της.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για
την υλοποίηση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης και συγκεκριμένα:
1. Τα περιεχόμενα της Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ) (άρθρο 1)
2. Το αντικείμενο της Π.Σ (άρθρο 2)
3. Τον σκοπό της Π.Σ (άρθρο 3)
4. Την περιοχή εκτέλεσης της Π.Σ (άρθρο 4)
5. Τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση της Π.Σ (άρθρο 5)
6. Τον φορέα υλοποίησης της Π.Σ (άρθρο 6)
7. Τη χρονική διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα της Π.Σ (άρθρο 7)
8. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην Π.Σ (άρθρο 8)
9. Τις λοιπές ευθύνες του φορέα υλοποίησης της Π.Σ (άρθρο 9)
10. Τη συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο

10)
11. Τους υπεύθυνους συντονισμού υλοποίησης της Π.Σ (άρθρο 11)
12. Το απαιτούμενο προσωπικό ανά επιστημονικό πεδίο – ειδικότητα που είναι απαραίτητο για κάθε

επιμέρους εργασία και μελέτη της Π.Σ (άρθρο 12)
13. Οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις της

Π.Σ (άρθρο 13)
14. Τη μεταφορά/απασχόληση προσωπικού και τη χρήση υποδομών του κυρίου της τεχνικής

μελέτης της Π.Σ (άρθρο 14)
15. Την παραλαβή των παραδοτέων της Π.Σ (άρθρο 15)
16. Τον τρόπο πληρωμής της Π.Σ (άρθρο 16)
17. Τις τροποποιήσεις της Π.Σ (άρθρο 17)
18. Την αντισυμβατική συμπεριφορά των συμβαλλομένων, συνέπειες (άρθρο 18)
19. Τις ποινικές ρήτρες της Π.Σ (άρθρο 19)
20. Την καταγγελία της Π.Σ (άρθρο 20)
21. Το απόρρητο, υποχρέωση εχεμύθειας, GDPR της Π.Σ (άρθρο 21)
22. Τους ειδικούς όρους της Π.Σ (άρθρο 22)
23. Την επίλυση διαφορών της Π.Σ (άρθρο 23)
24. Τις τελικές διατάξεις της Π.Σ (άρθρο 24)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της τεχνικής μελέτης «κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη
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Ποταμού», από τον Κύριο της τεχνικής μελέτης, προς το “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες” (Φορέας
Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης) στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο Φορέων.
Αναλυτικότερα το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του έναντι
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας η οποία είναι Αναθέτουσα Αρχή, την ευθύνη και την αρμοδιότητα υλοποίησης της ως άνω
μελέτης. Επίσης αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για τους λόγους που
αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρακάτω:
1. Οριστική Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης υπόβαθρου περιοχής. Ίδρυση τριγωνομετρικού και

χωροσταθμικού δικτύου. Κτηματογραφική αποτύπωση (αναγκαστικές απαλλοτριώσεις).
2. Οριστικές Υδραυλικές μελέτες εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής.
3. Οριστικές Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές μελέτες & Έρευνες εσωποτάμιας

λιμνοδεξαμενής.
4. Γεωτεχνικές Προμελέτες εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής έκτασης 60.000 m2, που περιλαμβάνουν:

α) Προγραμματισμό – Επίβλεψη - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ερευνών.
β) Γνωμάτευση θεμελίωσης.
γ) Προμελέτες ευστάθειας πρανών (για έλεγχο 2 χαρακτηριστικών διατομών).
δ) Μελέτη θεμελίωσης φράγματος.

5. Οριστική Στατική μελέτη φράγματος οπλισμένου σκυροδέματος ύψους έως 15μ. εσωποτάμιας
λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 300.000 m2.

6. Οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη δύο (2) κτιρίων, (γραφεία, αποδυτήρια αθλητών και χώρος
διημέρευσης).

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
8. Βιοχημικές αναλύσεις (5 δείγματα, σε διάστημα 6 μηνών)M2
9. Μελέτη αναδάσωσης.
10. Μελέτη Οδοποιίας.
11. Έλεγχο και αξιολόγηση παραδοτέων μελετών.
12. Σύνταξη προμέτρησης - προϋπολογισμού του έργου.
13. Έκθεση τεκμηρίωσης υλοποίησης έργου με τους σύγχρονους δείκτες αποδοτικότητας πόρων

και κανόνων κυκλικής οικονομίας, όπως ορίζονται στο EU Taxonomy system του
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, «σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των
βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088».

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, του οποίου είναι μέλος, επιδιώκουν
κοινό σκοπό στο πλαίσιο ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Εκκινούν από κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το μέγιστο δυνατό ισόρροπα, διότι ο σκοπός του
Δικτύου δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αφού λειτουργεί με τη νομική μορφή της Αστικής Εταιρείας μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με
συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες αναπτυξιακού χαρακτήρα, προκειμένου η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας να ανταποκριθεί πλήρως στις
απαιτήσεις της επιχειρησιακής της ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση του ως άνω έργου σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής.
Η εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου αυτού, αποτελεί προτεραιότητα και
αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, τη δημιουργία και
εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την
προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και εν γένει το όφελος των Πολιτών της περιοχής.
Η ωρίμανση του εν λόγω έργου απαιτούν μεγάλο όγκο ενεργειών, γεγονός που δημιουργεί
αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει τεχνική επάρκεια, αλλά καλείται να υλοποιήσει μελέτες, για τις
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ανάγκες των οποίων δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό και σε συνδυασμό με το φόρτο
εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί να ολοκληρώσει τις
διαδικασίες εκπόνησης, ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής της ως άνω μελέτης
προκειμένου να ολοκληρωθεί και να προωθηθεί για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές
υπηρεσίες, ώστε να θεωρηθεί ώριμη και να μπορεί το αντίστοιχο έργο να υποβληθεί για
χρηματοδότηση.
Επιπρόσθετα η μελέτη για την ωρίμανση του έργου απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία,
τις οποίες δεν διαθέτει σε όλο το εύρος τους, το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας και σε
συνδυασμό με τον φόρτο των τρεχουσών εργασιών καθιστούν αδύνατη την ανταπόκριση στην
εκπόνηση της ως άνω μελέτης.
Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη του έργου σε διάφορες
χρηματοδοτικές πηγές, με αποτέλεσμα την αδυναμία υλοποίησής του, και κατά συνέπεια την μη
απορρόφηση διαθέσιμων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, με τον
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.
Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχει συσταθεί ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την
εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος. Έχει ως μέλη Δήμους, Περιφέρειες και άλλους Φορείς
από όλη την Ελληνική επικράτεια, την Κύπρο και άλλες χώρες, που συνεργάζονται για την κάλυψη
των αναγκών τους, τα κοινά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως αναφέρονται
αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας.
Η κείμενη νομοθεσία παρέχει θεσμικά στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, τη δυνατότητα να συνάπτει
προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους, Περιφέρειες μέλη του, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση
προμηθειών κάθε είδους.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και ειδικότερα η
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας απευθύνθηκε στο Δίκτυο, που είναι σε θέση να την υποστηρίξει,
αφού διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, την απαραίτητη επιχειρησιακή
ικανότητα, την τεχνική και διαχειριστική επάρκεια στη διαχείριση έργων και παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς τα μέλη του, για συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα.
Τελικός στόχος είναι η συμβολή του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, στην υποστήριξη και ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, τόσο στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όσο και στη διαδικασία εκπόνησης της ως άνω μελέτης για την
ωρίμανση του έργου, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης του, την ενίσχυση της
ποιότητας διαχείρισης, καθώς και την άμεση και επιλέξιμη απορρόφηση των εγκεκριμένων
χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η πράξη υλοποιείται στο Καρπενήσι εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τεχνικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι μία

χιλιάδων ευρώ (121.000,00 €), και καλύπτει λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίησή
της.

2. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΣΑΜΠ 066 -
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ.Ε. 2018ΜΠ06600007) ποσού 121.000,00 €.

3. Η χρηματοδότηση θα γίνεται σταδιακά με την προβλεπόμενη διαδικασία και θα καταβάλλεται
στον Φορέα Διαχείρισης της τεχνικής μελέτης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 16 της
παρούσας, μετά από πιστοποίηση των επιμέρους εργασιών

4. Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

5. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τεχνικής μελέτης αναλύεται για κάθε επιμέρους εργασίας ως
εξής:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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(€)

1
Οριστική Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης υπόβαθρου περιοχής.
Ίδρυση τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου. Κτηματογραφική
αποτύπωση (αναγκαστικές απαλλοτριώσεις)

24.180,00

2 Οριστικές Υδραυλικές μελέτες εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής 8.680,00

3 Οριστικές Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές μελέτες & Έρευνες
εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής

7.440,00

4

Γεωτεχνικές Προμελέτες εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής έκτασης
60.000 m2

A) Προγραμματισμός-Επίβλεψη-Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ερευνών 4.960,00

B) Γνωμάτευση θεμελίωσης 3.199,20

Γ) Προμελέτες ευστάθειας πρανών (για έλεγχο 2 χαρακτηριστικών
διατομών)

3.410,00

Δ) Μελέτη θεμελίωσης φράγματος 13.230,80

Σύνολο Γεωτεχνικών προμελετών εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής 24.800,00

5 Οριστική Στατική μελέτη φράγματος οπλισμένου σκυροδέματος ύψους
έως 15μ. εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 300.000 m2

11.160,00

6 Οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη δύο (2) κτιρίων (γραφεία, αποδυτήρια
αθλητών και χώρος διημέρευσης)

8.680,00

7 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 3.720,00

8 Βιοχημικές αναλύσεις (5 δείγματα, σε διάστημα 6 μηνών) 372,00

9 Μελέτη αναδάσωσης 3.100,00

10 Μελέτη Οδοποιίας 9.920,00

11 Έλεγχος και αξιολόγηση παραδοτέων μελετών 1.860,00

12 Σύνταξη προμέτρησης - προϋπολογισμού του έργου 3.472,00

13
Έκθεση τεκμηρίωσης υλοποίησης έργου με τους σύγχρονους δείκτες
αποδοτικότητας πόρων και κανόνων κυκλικης οικονομίας, όπως ορίζονται
στο EU Taxonomy system του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 "σχετικά με
τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088"

3.778,28

14 Απρόβλεπτες εργασίες-μελέτες 9.837,72

ΣΥΝΟΛΟ 121.000,00

ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Η τεχνική μελέτη θα υλοποιηθεί από το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες μέσω των αρμοδίων

υπηρεσιών του.
2. Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύνταξης της τεχνικής μελέτης θα εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο

που διέπει τον Φορέα “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες”. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς
τήρησης από το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκπόνησης της
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μελέτης δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση της παρούσας.

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες
ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτό ή άλλων προσώπων που
μετείχαν στη εκπόνηση της τεχνικής μελέτης.

3. Μετά την οριστική παραλαβή της τεχνικής μελέτης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του αντίστοιχου της μελέτης έργου σε κατάλληλο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εκτέλεση του .

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της

από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει σε 12 (δώδεκα) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα
απασχοληθεί το κατάλληλο προσωπικό του Φορέα Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και θα έχει
ολοκληρωθεί η τμηματική παραλαβή κάθε επιμέρους εργασίας, καθώς και η οριστική
παραλαβή του συνόλου της τεχνικής μελέτης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

2. Το χρονοδιάγραμμα εξασφαλίζει την μη καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης της
παρούσας, δεσμεύοντας παράλληλα τα συμβαλλόμενα μέρη για την τήρηση του και την
ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε παραδοτέου.

3. Στο χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των
παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι το εξής:

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εκπόνηση κάθε επιμέρους εργασίας αναφέρεται στο
άρθρο 12 της παρούσας και είναι σε πλήρη αλληλουχία με το χρονοδιάγραμμα της κάθε επιμέρους
εργασίας.

5. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσας, είτε για λόγους έκτακτης ανάγκης, είτε αν τη
ζητήσει εγγράφως ο Φορέας Υλοποίησης, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της
σύμβασης, για λόγους που τεκμηριωμένα δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.

6. Η παράταση χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, δεν συνεπάγεται επέκταση
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

7. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος γίνονται από τους συμβαλλόμενους, μετά
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από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κύριος της τεχνικής μελέτης), με την παρούσα

αναλαμβάνει:
1.1 Τη χρηματοδότηση της τεχνικής μελέτης μέχρι του ποσού των 121.000,00 €
1.2 Την καταβολή μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας που έχει ορισθεί Διαχειριστής της Μελέτης, των προβλεπόμενων στο άρθρο
16 πληρωμών προς στον Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης.

1.3 Να υλοποιεί έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για
την ολοκλήρωση κάθε εργασίας της ως άνω μελέτης ξεχωριστά.

1.4 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο, το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, στη συγκέντρωση των απαραίτητων μελετών,
στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της.

1.5 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στελεχών της, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και
τις λειτουργικές διαδικασίες και να τα θέτει στη διάθεση του Φορέα υλοποίησης της
τεχνικής μελέτης.

1.6 Να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό για
την εκπόνηση της μελέτης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας, για την
υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης.

1.7 Να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης τις αναγκαίες πληροφορίες και
υπάρχουσες μελέτες που έχει στη διάθεσή της.

1.8 Να παρέχει έγκαιρα στον Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, την αναγκαία
πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υλοποίηση της παρούσας.

1.9 Να διαθέτει στα στελέχη του Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, τη χρήση χώρου
γραφείων στις εγκαταστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποδομής και
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.α.), αποκλειστικά
για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

1.10 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού του Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής
μελέτης στις περιπτώσεις που απαιτείται η επιτόπια φυσική παρουσία τους, σε χώρους
ευθύνης του Κυρίου του Έργου, για τις ανάγκες της παρούσας.

1.11 Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα της, για τις ανάγκες προβολής της ως άνω
μελέτης και του αναπτυξιακού της χαρακτήρα, προς όφελος των κατοίκων και των
επισκεπτών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, καθώς και να συνεργάζεται με τον
Φορέα Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
της ως άνω μελέτης της παρούσας.

1.12 Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας και να αναλάβει τη
γραμματειακή της υποστήριξή με υπάλληλό του.

1.13 Να ορίσει ένα (1) υπεύθυνο συντονισμού υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

1.14 Την παραλαβή της υπηρεσίας από την επιτροπή καλής εκτέλεσης των εργασιών.
2. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες (Φορέας Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης), αναλαμβάνει

δια των αρμοδίων υπηρεσιών του:
2.1 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την εκπόνηση την μελέτης, όπως αυτή περιγράφεται στο

άρθρο 5.
2.2 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
2.3 Να εξοφλεί εμπρόθεσμα το προσωπικό που έχει αναλάβει τμήματα της ως άνω μελέτης,

σύμφωνα με την παρούσα.
2.4 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα εκπόνησης της μελέτης.
2.5 Να υλοποιεί έγκαιρα και εμπρόθεσμα, όλες τις ενέργειες που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων του, όπως προβλέπονται από την παρούσα, για την ολοκλήρωση των
επιμέρους εργασιών της ως άνω μελέτης.

ΑΔΑ: 9Φ6Λ7ΛΗ-8Λ0



12

2.6 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα των συνεργατών του και να τα
παραλαμβάνει στο πλαίσιο της ευθύνης του, σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχετικές
συμβάσεις.

2.7 Να κοινοποιεί στον Κύριο της τεχνικής μελέτης αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ως άνω μελέτης.

2.8 Να αποστέλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αντίγραφο κάθε πιστοποίησης
προς ενημέρωσή της.

2.9 Να ενημερώνει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της
μελέτης.

2.10 Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του και να συνεργάζεται με τον Κύριο της
τεχνικής μελέτης, προς το σκοπό ενημέρωσης του κοινού για την προβολή της ως άνω
μελέτης.

2.11 Αναλαμβάνει 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.

2.12 Την αποστολή πιστοποίησης κάθε επιμέρους εργασίας και της σχετικής δαπάνης που
φέρει την έγκριση του Δικτύου, στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΤΕ Ευρυτανίας) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το
νόμο, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

2.13 Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.

2.14 Να ορίσει ένα (1) υπεύθυνο συντονισμού υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. O Φορέας υλοποίησης της τεχνικής μελέτης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου της τεχνικής μελέτης για την καλή εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.

2. Ο Φορέας υλοποίησης της τεχνικής μελέτης αντιπροσωπεύει διοικητικώς, για κάθε θέμα που
αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση τον Κύριο της τεχνικής μελέτης, έναντι των
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας
υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
1.1 Για την παρακολούθηση εφαρμογής του αντικειμένου της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις

της παρ. 2α, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζεται με αποφάσεις των
αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με έδρα το
Καρπενήσι, έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

1.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3)
αναπληρωματικά μέλη, που ορίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη ως εκπροσώπους τους στην
επιτροπή

1.3Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Κύριος της τεχνικής μελέτης ορίζει ως εκπροσώπους της,
σύμφωνα με την αριθμ. ……./2021 (ΑΔΑ: …………………) απόφαση της, τα δύο (2) τακτικά με
τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους μέλη ως ακολούθως:
 Τον/Την …………………………. (όνομα) ……………… (επώνυμο), …………………

ειδικότητα …………….. (ιδιότητα στον Κύριο της τεχνικής μελέτης) (π.χ Προϊστάμενος/η
Διεύθυνσης/Τμήματος ……………. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή του τον/την ………………………….(επώνυμο) ………………
(όνομα), …………………, (ιδιότητα στον Κύριο του Έργου) (π.χ υπάλληλος
Διεύθυνσης/Τμήματος ……………. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

 Τον/Την …………………………. (όνομα) ……………… (επώνυμο), …………………
ειδικότητα …………….. (ιδιότητα στον Κύριο της τεχνικής μελέτης) (π.χ Προϊστάμενος/η
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Διεύθυνσης/Τμήματος ……………. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή του τον/την ………………………….(επώνυμο) ………………
(όνομα), …………………, (ιδιότητα στον Κύριο του Έργου) (π.χ υπάλληλος
Διεύθυνσης/Τμήματος ……………. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

1.4 Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ως Φορέας υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, ορίζει ως
εκπρόσωπό του, με την αριθμ. ……../2021 απόφαση του, το ένα (1) τακτικό με το αντίστοιχο
αναπληρωματικό του μέλος ως ακολούθως:
Τον/Την …………………………. (όνομα) ……………… (επώνυμο), …………………
ειδικότητα …………….. (ιδιότητα στον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής μελέτης) ……………. ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον/την ………………………….(επώνυμο) ………………
(όνομα), …………………, (ιδιότητα στον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής
μελέτης) …………….. ) (π.χ Θέση στο οργανόγραμμα του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες).

1.5 Τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθούν από τον φορέα που τα έχει ορίσει. Η
απόφαση αντικατάστασης κοινοποιείται αμελλητί στον έτερο συμβαλλόμενο.

1.6 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι
ο/η ………………………….(επώνυμο) ……………… (όνομα), …………………, Προϊστάμενος/η
Διεύθυνσης/Τμήματος …………….της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με αναπληρωματικό
μέλος τον/ην Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης/Τμήματος ……………. της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.

2. Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
2.1 Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους

αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε
λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2.2 Παρακολουθεί όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας, καθώς και
την παραλαβή όλων των παραδοτέων συνολικά.

2.3 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας σύμφωνα
με τους όρους αυτής.

2.4 Ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά θέματα που τυχόν θα απαιτηθούν για την
εφαρμογή των όρων της παρούσας.

2.5 Επιλύει προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της
παρούσας.

2.6 Παρακολουθεί την υλοποίηση και πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν
την πορεία της παρούσας.

2.7 Ελέγχει την υλοποίηση των επιμέρους αντικειμένων της παρούσας, θέτοντας τις βασικές
κατευθύνσεις στον Φορέα υλοποίηση της τεχνικής μελέτης.

2.8 Παραλαμβάνει όλα τα παραδοτέα του αντικειμένου της παρούσας.
2.9 Καταθέτει γραπτές παρατηρήσεις, εφόσον προκύψει ανάγκη, με πλήρη τεκμηρίωση επί κάθε

παραδοτέου πριν την παραλαβή του, προς το σκοπό τακτοποίησης από τον Φορέα
Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, προκειμένου να προβεί στην παραλαβή του.

2.10 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους, κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη
υλοποίηση των αντικειμένων και τη βέλτιστη υλοποίηση της παρούσας.

2.11 Παρακολουθεί την πορεία του χρονοδιαγράμματος της παρούσας και εισηγείται για τυχόν
τροποποιήσεις του ανάλογα με την πορεία των επιμέρους εργασιών.

2.12 Εισηγείται την παράταση χρονικής διάρκειας της παρούσας, με αιτιολογημένη γραπτή
εισήγηση.

2.13 Εισηγείται αιτιολογημένα στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων, την τροποποίηση
όρων της παρούσας.

2.14 Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους
αυτής.

2.15 Ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα της παραχωρήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
3.1 Σύγκληση της Επιτροπής

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, με ευθύνη του Προέδρου της
και με γραπτή πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η
πρόσκληση θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της,
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τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα
που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.
Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας πριν από τις τακτικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή, ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του
έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

3.2 Συνεδριάσεις της Επιτροπής
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Καρπενήσι έδρα της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας και σε χώρο που ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα μέλη της και
αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για
συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις είναι
αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος τακτικού μέλους, συμμετέχει κανονικά στη συνεδρίαση το αντίστοιχο
αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3.3 Τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της.

3.4 Επικουρία υπηρεσιακών στελεχών
Στις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δυνατόν να καλούνται και
υπηρεσιακά στελέχη των συμβαλλομένων, προκειμένου να εκφέρουν γνώμη επί ειδικών
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρούσας, χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Οι γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις τους δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.

3.5 Πρακτικά Επιτροπής
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού
υπογραφούν.

3.6 Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής
Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και τήρησης των σχετικών
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που ορίζεται με
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας.

3.7 Λοιπά θέματα λειτουργίας
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
Παρακολούθησης θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για τις ανάγκες συντονισμού υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζονται ως
Υπεύθυνοι συντονιστές υλοποίησης οι εξής:
1. Υπεύθυνος για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας που είναι ο Κύριος της τεχνικής μελέτης,

ορίζεται ο/η ………………………….(επώνυμο) ……………… (όνομα), ………………… (ιδιότητα
στον Κύριο της τεχνικής μελέτης) (π.χ Περιφερειακός Σύμβουλος ή Προϊστάμενος/η
Διεύθυνσης/Τμήματος ……………. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ο/η οποίος/α θα
έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

2. Υπεύθυνος για το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες που είναι ο Φορέας υλοποίησης της τεχνικής
μελέτης, ορίζεται ο/η ………………………….(επώνυμο) ……………… (όνομα), …………………
(ιδιότητα στον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής μελέτης) (π.χ Θέση στο οργανόγραμμα του
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες), ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών του
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Το απαιτούμενο προσωπικό για κάθε επιμέρους εργασία και μελέτη που είναι απαραίτητη για την
υλοποίηση της παρούσας, καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα ανά επιστημονικό πεδίο –
ειδικότητα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ
Α/
Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1
Οριστική Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης υπόβαθρου περιοχής. Ιδρυση
τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου. Κτηματογραφική αποτύπωση
(αναγκαστικές απαλλοτριώσεις)
Τοπογράφος Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

2 Οριστικές Υδραυλικές μελέτες εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής

Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

3 Οριστικές Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές μελέτες & Έρευνες
εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής

α) Τεχνικός Γεωλόγος Εκπόνηση Μελέτης

β) Γεωτεχνικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης
4 Γεωτεχνικές Προμελέτες εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής έκτασης 60.000 m2

A) Προγραμματισμός-Επίβλεψη-Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ερευνών
Γεωτεχνικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

B) Γνωμάτευση θεμελίωσης
Γεωτεχνικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

Γ) Προμελέτες ευστάθειας πρανών (για έλεγχο 2 χαρακτηριστικών διατομών)
Γεωτεχνικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

Δ) Μελέτη θεμελίωσης φράγματος
Γεωτεχνικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

5 Οριστική Στατική μελέτη φράγματος οπλισμένου σκυροδέματος ύψους έως 15μ.
εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 300.000 m2

Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

6 Οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη δύο (2) κτιρίων (γραφεία, αποδυτήρια αθλητών
και χώρος διημέρευσης)

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης
7 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιβαλλοντολόγος Εκπόνηση Μελέτης
8 Βιοχημικές αναλύσεις (5 δείγματα, σε διάστημα 6 μηνών)

Χημικός Εκπόνηση Μελέτης
9 Μελέτη αναδάσωσης

Δασολόγος Εκπόνηση Μελέτης
10 Μελέτη Οδοποιίας

Τοπογράφος Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης
11 Έλεγχος και αξιολόγηση παραδοτέων μελετών
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Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης
12 Σύνταξη προμέτρησης - προϋπολογισμού του έργου

Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

13

Έκθεση τεκμηρίωσης υλοποίησης έργου με τους σύγχρονους δείκτες
αποδοτικότητας πόρων και κανόνων κυκλικής οικονομίας, όπως ορίζονται στο
EU Taxonomy system του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 "σχετικά με τη θέσπιση
πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088"
Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις του
Κυρίου της τεχνικής μελέτης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και ειδικότερα η ΣΑΜΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου είναι
εγγεγραμένη η μελέτη με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ με αριθ. 2018ΜΠ06600007 & προϋπολογισμό 121.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 14: ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπόνηση της ως άνω μελέτης στο πλαίσιο των συμφωνημένων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
1. Η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου της τεχνικής μελέτης για τις ανάγκες του φορέα

υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, δηλαδή αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της
συγκεκριμένης μελέτης, μόνο όταν κριθεί ως απολύτως αναγκαίο και είναι εφικτό. Το προσωπικό
αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου της τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων του Κυρίου της
τεχνικής μελέτης στον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, αποκλειστικά για τις ανάγκες
εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης και μόνο όταν τούτο κριθεί ως απολύτως αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Το σύνολο των παραδοτέων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιγράφεται, για κάθε μία
από τις επιμέρους εργασίες, στο άρθρο 2 της παρούσας.
1. Οι παραλαβές όλων των επιμέρους Παραδοτέων του Αντικειμένου της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης διενεργούνται μετά από σχετικές βεβαιώσεις:
α) αρμόδιας επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Κυρίου της τεχνικής μελέτης.
β) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας συντάσσει όλα τα σχετικά
έγγραφα για κάθε επιμέρους παραδοτέο και το υποβάλει στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης η οποία το ελέγχει και το παραλαμβάνει, με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου, του παρόντος άρθρου.

3. Η διαδικασία των τμηματικών παραλαβών, για κάθε παραδοτέο ολοκληρώνεται εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται η έγγραφη
κατάθεση τεκμηριωμένων παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Μετά την
τακτοποίηση τους από το Φορέα Υλοποίησης και την σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω
επιτροπής, ολοκληρώνεται η διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τη διαδικασία της
προηγούμενης παραγράφου.

4. Με την ολοκλήρωση παραλαβής και της τελευταίας παραδοτέας εργασίας, συντάσσεται
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της ως άνω μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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1. Η πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού στον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής μελέτης
καταβάλλεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας που έχει ορισθεί
Διαχειριστής της Μελέτης, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Κύριου της τεχνικής
μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας και καλύπτει όλες τις δαπάνες υλοποίησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.

2. Η πληρωμή του ποσού των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (121.000 €), θα καταβληθεί ως
εξής:
Τμηματική καταβολή: Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση κάθε επιμέρους
παραδοτέου, με τα ποσά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας

3. Προϋπόθεση για κάθε τμηματική πληρωμή είναι η παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου, με
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Κυρίου της τεχνικής
μελέτης και πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, τηρουμένων των
διαδικασιών παραλαβής του άρθρου 15 της παρούσας.

4. Για την καταβολή κάθε ποσού εκδίδεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ισόποσο
χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του Φορέα υλοποίησης της τεχνικής μελέτης,
συνοδευόμενο από αντίστοιχο τιμολόγιο και όλα τα ασφαλιστικά και φορολογικά πιστοποιητικά
που προσκομίζει ο Φορέας υλοποίησης.

5. Ο Φορέας υλοποίησης της τεχνικής μελέτης βαρύνεται με τις κατά νόμο προβλεπόμενες
κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω.

6. Η καταβολή κάθε ποσού στο πλαίσιο της παρούσας, θα γίνεται από τον Κύριο της τεχνικής
μελέτης με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό που τηρεί ο Φορέας
υλοποίησης της τεχνικής μελέτης, (Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες), στην Τράπεζα Πειραιώς με
στοιχεία IBAN: GR …………………………………, για την μελέτη κατασκευής εσωποτάμιας
δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού.

7. Στην περίπτωση διακοπής της Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα των
συμβαλλόμενων μερών, γίνεται απολογισμός των εξόδων της Προγραμματικής Σύμβασης έως
εκείνη την χρονική στιγμή και αφού παρακρατηθεί από τον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής
μελέτης το σχετικό ποσό, η διαφορά επιστρέφεται στον Κύριο της τεχνικής μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, πραγματοποιείται μετά από απόφαση των

αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογραφή σχετικού τροποποιητικού
εγγράφου, πάντα κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από
τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

3. Το άρθρο 2 της παρούσας με τα παραδοτέα μπορεί να τροποποιηθεί, μετά από εισήγηση της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλόμενων μερών.

4. Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί, μετά από εισήγηση της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της
παρούσας.

5. Με σύμφωνη γνώμη – εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα
συμβαλλόμενα μέρη και μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, μπορεί
να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της
η παρούσα.

6. Ειδικότερα, παράταση διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί, 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.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Παραβίαση όρων: Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, 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 αξιώσει
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αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε
αντίθετη περίπτωση να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και να αξιώσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον
νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσας.

2. Εξόφληση τιμολογίων: Η έγκαιρη εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων από πλευράς του
Κυρίου της τεχνικής μελέτης, θα συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών και στην
τήρηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος. Ο Φορέας υλοποίησης της τεχνικής
μελέτης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, εάν ο Κύριος της τεχνικής μελέτης
καθυστερεί τις καταβολές για χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου από την ημερομηνία της
παραλαβής του κάθε παραδοτέου και αν δεν ανταποκρίνεται στους όρους της συνεργασίας
του με τον Φορέα υλοποίησης της τεχνικής μελέτης. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Σε περίπτωση μη τήρησης από συμβαλλόμενο φορέα των όρων της παρούσας και του

χρονοδιαγράμματος, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 7, ο έτερος συμβαλλόμενος δικαιούται να
απαιτήσει την καταβολή ποινικής ρήτρας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000,00 €).

2. Σε περίπτωση που μη τήρηση των όρων και του χρονοδιαγράμματος οφείλεται σε έκτακτο
γεγονός ή σπουδαίο λόγο, μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δεν καταβάλλεται ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 2, του άρθρου 19.
1. Ο Κύριος της τεχνικής μελέτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση σε

περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των παραδοτέων και κακής συνεργασίας από
πλευράς του Φορέα για την υλοποίηση της τεχνικής μελέτης.

2. Αν η σύμβαση καταγγελθεί αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης θα αποτιμήσει τις δαπάνες που αντιστοιχούν στο τμήμα της Προγραμματικής
Σύμβασης που έχει ήδη εκπονηθεί.

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – GDPR (Γ.Κ.Π.Δ)
1. Ο Φορέας Υλοποίησης της τεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ενδέχεται

να επεξεργάζεται δεδομένα, βάσει εγγράφων εντολών του Κυρίου της τεχνικής μελέτης και να
έρχεται αναγκαστικά σε επαφή με εμπιστευτικές πληροφορίες του, καθώς επίσης και με
ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας, ή συνεργατών αυτών, με σκοπό την εκπλήρωση των εργασιών της
παρούσας.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως εμπιστευτικές πληροφορίες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, αναφέρονται τα επιχειρηματικά
στρατηγικά σχέδια και οι εσωτερικές διαδικασίες τους, τα έντυπα τους, τα οικονομικά στοιχεία
τους, η λίστα προμηθευτών και λοιπών συνεργατών τους και γενικότερα ό,τι μπορεί να
περιληφθεί στην τεχνογνωσία τους, όπως και διάφορα άλλα στοιχεία.

3. Ως ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ή συνεργατών τους ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους, ΑΦΜ, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, πλήρη
στοιχεία διοικούντων, κ.λ.π. Οι ανωτέρω πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να λαμβάνονται από
το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ή να διαβιβάζονται σε αυτό ηλεκτρονικά, ως φυσικό αρχείο, ή ακόμη
και προφορικά.

4. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Ν. 4624/2019 και συνεπώς τα
προσωπικά δεδομένα θα τύχουν πλήρους διαφύλαξης, δεν θα κοινοποιηθούν για κανένα λόγο
σε οποιονδήποτε τρίτο, θα επιστραφούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, με τρόπο που θα διασφαλίζει απόλυτα την προστασία τους
έναντι απώλειας και τυχαίας ή εσκεμμένης διαρροής.
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5. Το φυσικό όσο και το ηλεκτρονικό αρχείο θα τηρούνται στην έδρα του Δικτύου, το οποίο έχει
λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών
προστασίας των δεδομένων. Η πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του Φορέα υλοποίησης της
τεχνικής μελέτης είναι διαβαθμισμένη.

6. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως εκπροσωπείται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι αφού
ενημερώθηκε επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και
επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων από το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, συναινεί στην
επεξεργασία και δίνει την συγκατάθεση της για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσης
σύμβασης.

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να
μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, τα οποία δεν είναι
προσιτά στο κοινό. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες οφείλει να εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο
εμπιστευτικότητας, όσον αφορά το προσωπικό του και τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει για
την υλοποίηση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητά η υποκατάστασή του Φορέα υλοποίησης της τεχνικής

μελέτης από τρίτο για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν υπάρξει
υποκατάσταση, τότε ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου της τεχνικής
μελέτης, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα με υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης.

2. Λύση αζημίως: Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση
ανώτερης βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, πλημμύρας,
φωτιάς, βανδαλισμού, πολέμου κ.α.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό την
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με
επίσημα έγγραφα.

3. Εμπιστευτικότητα. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση στο
πλαίσιο της εμπιστευτικότητας, να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου της τεχνικής μελέτης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
3.1 Ο Φορέας υλοποίησης της τεχνικής μελέτης υποστηρίζει, για κάθε θέμα που αφορά στην

παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο της τεχνικής
μελέτης έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας.
3.2 Η εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - General Data Protection Regulation),
εφόσον απαιτείται.

4. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν
από τον Φορέα υλοποίησης της μελέτης για την εκτέλεση της παρούσας και των συμβάσεων
του προσωπικού που θα υπογράψει ο Φορέας υλοποίησης της μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της παρούσας, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου της τεχνικής μελέτης, ο
οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Θα είναι πάντοτε στη διάθεση
των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο της τεχνικής μελέτης κατά το χρόνο παράδοσης της τεχνικής μελέτης ή αλλιώς κατά την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο της τεχνικής μελέτης χωρίς την καταβολή αμοιβής.
4.1 Ο Κύριος της τεχνικής μελέτης διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα

στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν από την λειτουργία και διαχείριση της
ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
προκειμένου να συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων για αναπτυξιακούς σκοπούς.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια

για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική
επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της
παρούσας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας η οποία δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της
Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας, και δη του Περιφέρειας Πρωτοδικείου Καρπενησίου

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
2. Σε περίπτωση ματαίωσης δράσεων της προγραμματικής σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας,

όπως αυτοί ορίζονται με βάση την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, οι συμβαλλόμενοι
απαλλάσσονται των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

3. 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 Προγραμματική Σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε
για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα από τα
οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Για το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α.Εγκρίνει τη σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έργο της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2018ΜΠ06600007
υλοποίηση της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» σύμφωνα με το ως άνω συνημμένο σχέδιο.
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Β. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

Γ. Ορίζει από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δύο (2) μέλη και τους αναπληρωτές τους
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και υπεύθυνο για τον συντονισμό υλοποίησης της
προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

 Την κα Παπαροϊδάμη Μαρίνα ,Τοπογράφο Μηχανικό ,με αναπληρώτρια την κα Σεβαστή
Γιορδάμη, Πολιτικό Μηχανικό.

 Την κα Μέντου Δήμητρα ,Πολιτικό Μηχανικό ,με αναπληρωτή τον κ. Πεταρούση
Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό.

 Την κα Καρακώστα Κατερίνα υπεύθυνη για το συντονισμό υλοποίησης της
προγραμματικής σύμβασης, με αναπληρωτή τον κ. Κλέσιορα Παναγιώτη ,ΠΕ Μηχανολόγο
Μηχανικό,Π.Ε.Ευρυτανίας.

Οι παρατηρήσεις των μελών επί του θέματος αναφέρονται αναλυτικά στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940

.............................................................................................................................................................

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ 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 Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς
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