ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063532, 213 2063775
Συνεδρίαση 7η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 53/2011
Στην Αθήνα, σήµερα 22/03/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17.00
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στον Πολυχώρο
«Απόλλων» (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1, Καµίνια - Πειραιάς) τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
οικ.16413/16-03-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 16/03/2011.
Θέµα 3ο
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σπετσών για την υποβολή πρότασης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΕΡΡΑΑ), του έργου: «Αποχέτευση ∆. Σπετσών».
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα,
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης
Λεωνίδας,
Αθανασόπουλος
Κων/νος,
Αµανατίδης
Νικόλαος,
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος,
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης
Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης
Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης
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Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης
Θεµιστοκλής, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης,
∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Καληώρας Αθανάσιος,
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος,
Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης
Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης,
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης,
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος,
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα,
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης,
Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παφίλης Αθανάσιος,
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης
Γεώργιος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.
Απόντες:
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλαβάνος Αλέξανδρος,
Αλεβίζος Περικλής, Γαλανός Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις,
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκιόκας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆αµάσκος
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, Ηλίας Ιωάννης, Καραµανλή Άννα,
Κατσώτης Χρήστος, Κικίλιας Βασίλειος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανώλης
Ιωάννης, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παναγούλης
Ευστάθιος, Πέρρος Γεώργιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Τσουκαλάς
∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος.
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής:
Έχοντας υπ΄ όψη :
1. Τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης και συγκεκριµένα τον Ν. 3852/7-610.
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα το Π.∆. 145/2712-10
3. Τον Ν3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84,
Π.∆. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν.
2229/94, Π.∆.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ , και όπως
κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν 3669/2008 και ισχύουν σήµερα.
5. Την υπ’ αριθµ. 3/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Σπετσών
6. Την υπ’ αριθµ. 46/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
7. Τα υπ’ αριθµ. οικ. 1691/25-2-2011 και 1691/16-2-2011 έγγραφα της
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας
Αττικής
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Ιστορικό
Ο ∆ήµος Σπετσών (Κύριος του έργου), σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.
3/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αιτήθηκε την σύναψη
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Σπετσών και Περιφέρειας
Αττικής (Τελικός δικαιούχος – Φορέας Υλοποίησης) για την υποβολή
πρότασης από την Περιφέρεια Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το έργο :
«Αποχέτευση ∆ήµου Σπετσών», ούτως ώστε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων να αναλάβει την επίβλεψη και
κατασκευή (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) του εν λόγω έργου.
Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση κι επεξεργασία των λυµάτων του
∆ήµου Σπετσών. Το έργο περιλαµβάνει εργασίες για την κατασκευή του
πρωτεύοντος αποχετευτικού δικτύου µεταφοράς, δηλαδή του κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού και των 12 αντλιοστασίων ακαθάρτων, των κεντρικών
συλλεκτήρων και των δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων,
καθώς και την κατασκευή εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων σε δηµοτική
έκταση 7 – 9 στρεµµάτων.
Έχει εγκριθεί η Οριστική Μελέτη των Αποχετευτικών ∆ικτύων καθώς
επίσης και η Προµελέτη των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων µε το
Πρακτικό 1ης Συνεδρίας της
26-01-2011 Περιφερειακού Συµβουλίου ∆.Ε.
και την υπ’ αριθµ. 55/2011 απόφαση του ∆.Σ. Σπετσών, σύµφωνα µε το υπ’
αριθµ. Οικ. 1691/25-2-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφο έχουν ληφθεί όλες οι αδειοδοτήσεις
και έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ήτοι :
• Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Θετική γνωµοδότηση της
∆/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής µε αριθµό 4060/Φ4/07-07-08
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Π.Ο. : Απόφαση Γ.Γ.
Περιφέρειας Αττικής µε αριθµό 4891/Φ4/27-10-10.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 18.413.742,06 € µε ΦΠΑ και
προβλέπεται να δηµοπρατηθεί µε µικτό σύστηµα ήτοι κατά µεν το µέρος των
εργασιών κατασκευής Αποχετευτικών ∆ικτύων (προϋπ/σµού 12.681.942,06
€ µε ΦΠΑ) µε µειοδοτικό διαγωνισµό και προσφορά επί µέρους ποσοστών
έκπτωσης, κατά δε το µέρος των εργασιών Εγκαταστάσεων Καθαρισµού
Λυµάτων (προϋπ/σµού 5.731.800,00 € µε ΦΠΑ ) µε σύστηµα που
περιλαµβάνει Μελέτη και Κατασκευή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν 3369/08
και την περίπτωση β της Εγκυκλίου 27 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Η Γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆Ε του Τµήµατος Κατασκευών εκκρεµεί
βάσει της Εισήγησης της ΤΥ της ‘’Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Λοιπών
∆ήµων’’ του ∆ήµου Πειραιά αριθµ 6098/23.02.2011 και αναµένεται να
εκδοθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά την υπ’ αριθµ. 46/2011 απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, κατά την οποία και αφού ελήφθη υπόψη
η σκοπιµότητα του εν λόγω έργου, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης από την
Περιφέρεια Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον
και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του έργου : «Αποχέτευση ∆ήµου
Σπετσών»
και επειδή
• η προθεσµία υποβολής προτάσεων στο ανωτέρω πρόγραµµα λήγει στις
31-03-2011.
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•
•

•

ο ∆ήµος Σπετσών δεν διαθέτει ∆ιαχειριστική Επάρκεια ώστε να αναλάβει
την δηµοπράτηση και την κατασκευή του έργου
προκειµένου να υποβληθεί το σχετικό αίτηµα για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ,
απαιτείται σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε φορέα που να διαθέτει
∆ιαχειριστική Επάρκεια κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ
η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή
Ενότητα Νήσων διαθέτει τόσο τη ∆ιαχειριστική Επάρκεια όσο και την
απαιτούµενη σχετική εµπειρία, να αναλάβει τη δηµοπράτηση του έργου
για την ανάδειξη αναδόχου καθώς επίσης και την ανάθεση, κατασκευή
και αργότερα τη δοκιµαστική λειτουργία αυτού µέσω Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σπετσών.
Εισηγούµαστε
1. Την έγκριση της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του
έργου
«Αποχέτευση
∆ήµου
Σπετσών»
προϋπολογισµού
18.413.742,06 € µε ΦΠΑ.
2. Την έγκριση των όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης.
3. Την έγκριση ένταξης του υπόψη έργου στο υπό κατάρτιση
Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2011.
4. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
5. Τον ορισµό ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή
Επιτροπή του άρθρου 5 του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης,
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Παναγιώτη Βουδούρη µε
αναπληρώτρια την Περιφερειακή Σύµβουλο κα. Αλεξάνδρα Μαντζιώκα
και την κα. Μαριλένα Πεταλά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. της ∆/νσης
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά µε αναπληρώτρια την κα.
Ελένη Παπαδάκη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του
έργου «Αποχέτευση ∆ήµου Σπετσών», προϋπολογισµού 18.413.742,06
€ µε ΦΠΑ.
2. Εγκρίνει τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης, η οποία έχει ως
εξής:
«Στην Αθήνα, σήµερα την
/03/2011, µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων :
1. του ∆ήµου Σπετσών που εδρεύει στις Σπέτσες, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Λυράκη,
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντοµίας «Κύριος του Έργου»
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2. της Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού
Λ. Συγγρού 15-17, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, και ο οποίος θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Φορέας
Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και
ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο
22 παρ. 3 αυτού.
2. Το µε αρ. 145/10-01-2011 έγγραφο ∆ηµάρχου Σπετσών και την
υπ’ αριθµ. 3 /2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σπετσών
µε τα οποία ο ∆ήµος Σπετσών διατυπώνει την βούλησή του για
την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Σπετσών
και Περιφέρειας Αττικής, ώστε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων να αναλάβει τις αρµοδιότητες
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα αποχέτευσης Σπετσών.
3. Το µε αριθ. Πρωτ 8503/23-12-2008 έγγραφο επιβεβαίωσης
της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας
Αττικής, µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια
του Φορέα Υλοποίησης.
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προγραµµατίζει την
υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ∆. ΣΠΕΤΣΩΝ», η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».
Το έργο περιλαµβάνει εργασίες για την κατασκευή του πρωτεύοντος
αποχετευτικού δικτύου µεταφοράς, δηλαδή του Κεντρικού Αποχετευτικού
Αγωγού και των δώδεκα (12) αντλιοστασίων ακαθάρτων, των Κεντρικών
Συλλεκτήρων και των δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων,
καθώς και την κατασκευή Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ) σε
δηµοτική έκταση 7-9 στρεµµάτων.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων)
συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για
την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης
διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα
συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση
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τύπου Α και Β κατηγορίας που απαιτείται για την υλοποίηση του
Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η
µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
∆. ΣΠΕΤΣΩΝ» από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς
της παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα
Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
2) Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την
ένταξη της στο ΕΠ
3) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
5) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
6) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
7) ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
8) Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε
βάρος του προϋπολογισµού του Έργου.
9)
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις
τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
10) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του
Έργου µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων
τεχνικών έργων και µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του
προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής
και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας
σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και
µελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για
την κατάρτιση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης.
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•

•

•

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της
παρούσας.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία
πληροφόρηση σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του
είτε αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν
σε τρίτο φορέα.
Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του
κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η
αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις
οποίες αποστέλλει στην αρµόδια Υπηρεσία του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και να προβαίνει στις απαιτούµενες
τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των
Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.
• Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων της
απόφασης ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.
• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και
την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα
παραλαµβάνει βάσει των σχετικών συµβάσεων.
• Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις
αντίστοιχες πληρωµές.
• Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.
• Να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την
εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την
ετήσια κατανοµή πιστώσεων.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης,
ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει
όλες τις υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται
στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
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της παρούσας. Οι εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου
αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα
µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση
ή ολοκλήρωση τους.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της
προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.413.742,06 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων
και απροβλέπτων.
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις
έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο
του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες
γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης
συστήνεται
όργανο
µε
την
επωνυµία
«Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης», µε έδρα τον Πειραιά
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από1 :
- ∆ύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εκ των
οποίων ένας Περιφερειακός Σύµβουλος ο οποίος Προεδρεύει της
Επιτροπής και ένας µηχανικός της ∆/νσης Τεχνικών Έργων µε τους
αναπληρωτές τους.
- έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Σπετσών µε τον αναπληρωτή του
και
Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης
της πράξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι
συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.

1 ∆ιαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών
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Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο
συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που
απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραµµατικής
σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των
συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την
υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της
απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαµήνου παράταση του
χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των
όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ
ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα
που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα
εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί
στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από
ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και
εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του
Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί
στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει
ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου
της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα
όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες,
λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν
όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης,
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του
νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα
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µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση
και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις
ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον
Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας
υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν
θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια του
Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν
χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως
λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες,
στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και
τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα
υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το
δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο
παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη
ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά
δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την
καταβολή αµοιβής.
11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης,
αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι
προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει
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σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε
τροποποίηση
ή
παράταση
της
παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία
των συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη
λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις
τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα
µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε
τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα
υποβληθεί στ….(Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΡΑΚΗΣ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
1.1 τίτλος υποέργου 1
1.ν τίτλος υποέργου ν
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)
4. Φορέας λειτουργίας
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 2
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
7. Προϋπολογισµός
Προϋπολογισµός υποέργου 1

12.681.942,06

Προϋπολογισµός υποέργου 2

5.731.800,00

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης

18.413.742,06

8. ∆ιάρκεια υλοποίησης
∆ιάρκεια σε µήνες
υποέργο 1

υποέργο 2
Σύνολο Πράξης

2

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης.
Περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ3
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ4

Έγγραφο / απόφαση
Οριστική Μελέτη των Αποχετευτικών
∆ικτύων καθώς επίσης και η
Προµελέτη των Εγκαταστάσεων
Καθαρισµού Λυµάτων

Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης
Περιφερειακό
Συµβούλιο ∆Ε και
Απόφαση του ∆Σ
Σπετσών

Προµελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων: (Θετική Γνωµοδότηση)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και ΠΟ

∆ιεύθυνσης ΠΕΧΩ
Περιφέρειας Αττικής
Απόφαση ΓΓ
Περιφέρειας Αττικής

3

Αριθµός πρωτ./
ηµεροµηνία
Πρακτικό 1ης
Συνεδρίας της
26.01.11
Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆.Ε.
και Απόφαση ∆.Σ.
Σπετσών µε αριθµ
55/2011.
αριθµ
4060/Φ4/07.07.08.
αριθµ
4891/Φ4/27.10.10.

Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις
κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.
4
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου

φορέας υλοποίησης

3. Εγκρίνει την ένταξη του υπόψη έργου στο υπό κατάρτιση Πρόγραµµα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2011.
4. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της ανωτέρω
Προγραµµατικής Σύµβασης.
5. Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή του
άρθρου 5 της Προγραµµατικής Σύµβασης, τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.
Παναγιώτη Βουδούρη µε αναπληρώτρια την Περιφερειακή Σύµβουλο κα.
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα καθώς και την κα. Μαριλένα Πεταλά Πολιτικό
Μηχανικό Π.Ε. της ∆/νσης Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά µε
αναπληρώτρια την κα. Ελένη Παπαδάκη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Παφίλης Αθανάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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