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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 03/17-01-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 09/2017

ΘΕΜΑ :
«Υποβολή πρότασης στο Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα
Προτεραιότητας
ΑΞ14
«∆ιατήρηση
και
προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για
την πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης» και
σύναψη σχετικής προγραµµατικής σύµβασης
µε τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2017
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά
από την υπ’ αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 25 δηλαδή :
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Αγοραστούδη Ευγενία

2
3
4

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης).
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος

2
3
4
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7

Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός

5
6
7

8

Ιωσηφίδης Ιωάννης

8

Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου
θέµατος
Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
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17

Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κεφαλάς Ανέστης
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος

1

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.

Το 3ο , 4ο και 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί.
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση
του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ.
Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ8ΑΣ).
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του
συµβουλίου την από 12-01-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης
& Οργάνωσης σύµφωνα µε την οποία η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 9181/19-12-2016 πρόσκλησή
(κωδ. Πρόσκλησης 040.6ii) της καλεί τους ∆ήµους ή τις ∆ΕΥΑ και τους Συνδέσµους να
υποβάλουν προτάσεις µε καταληκτική ηµεροµηνία 20/1/2017.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους ∆ήµους, ή τις ∆ΕΥΑ και τους Συνδέσµους θα
πρέπει να εµπίπτουν στη θεµατική προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 14
«∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των
πόρων (ΤΣ)» και ειδικότερα στον ειδικό στόχο «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας
αστικών λυµάτων κατά κατηγορία Οικισµών µε βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την
επεξεργασία αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)», µε συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο
Συνοχής.
Μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης δύναται να χρηµατοδοτηθούν έργα δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) και έργα εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων.
Προτείνεται η υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
για την πράξη: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής &
συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης».
Το έργο περιλαµβάνει:
•

Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και βασικών) του εσωτερικού
δικτύου του οικισµού Σουρωτής

•

Κατασκευή του αγωγού µεταφοράς λυµάτων έως τη θέση συµβολής µε τον ΚΑΑ
Βασιλικών

•

Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων.

Η επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών θα γίνει από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
Το κόστος εργασιών αρχαιολογίας θα αποτελέσει ξεχωριστό υποέργο της πράξης.
Είναι ένα έργο το οποίο θα συµβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων
του οικισµού και θα συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

ΑΔΑ: 6Ρ7ΡΩΡΣ-ΛΚΙ

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 50 του Ν. 4314/2014, κατά την προγραµµατική
περίοδο 2014-2020 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων
υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της
ευθύνης εκτέλεσης των έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την
αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων.
Η
∆.Ε.Υ.Α.
Θέρµης δεν διαθέτει διαχειριστική ικανότητα για την υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Ο ∆ήµος Θέρµης από την άλλη διαθέτει
διαχειριστική ικανότητα.
Προτείνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και της
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 50 του Ν 4314/2014 µε αντικείµενο
τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης της πράξης µε τίτλο: «Κατασκευή
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρµης» από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης στο ∆ήµο Θέρµης.
Η σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης θα γίνει σε περίπτωση που η πράξη ενταχθεί
στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον η πράξη αξιολογηθεί
θετικά από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
και οριστικοποιηθεί το επιλέξιµο φυσικό αντικείµενο της πρότασης και ο αντίστοιχος
επιλέξιµος προϋπολογισµός, θα εκδοθεί σχετική απόφαση ένταξης. Βάσει της απόφασης
αυτής το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης θα επανέλθει για να λάβει απόφαση αποδοχής της
ένταξης της πράξης στο συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα µε το φυσικό αντικείµενο
και τον προϋπολογισµό που θα ορίζεται στην απόφαση ένταξης. Η νέα αυτή απόφαση θα
συνοδεύεται και από το οριστικό σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης µε τη ∆.Ε.Υ.Α.
Θέρµης, στην οποία θα αναφέρεται ο οριστικός προϋπολογισµός της πράξης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως
λάβει απόφαση για την:
1. Έγκριση της υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στον

Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη:
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης».
2. Έγκριση του σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης, στη περίπτωση που

ενταχθεί η πράξη στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, που θα συναφθεί
µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και της ∆ΕΥΑ Θέρµης και θα υπογραφεί από τους
νόµιµους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 και σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα
που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης, προκειµένου να
υποβληθεί πρόταση στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στον Άξονα
Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη: «Κατασκευή
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε συλλεκτήρα
Βασιλικών - Θέρµης»
3. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου

για την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή της σχετικής
προγραµµατικής σύµβασης, στην περίπτωση που η πρόταση ενταχθεί στο
ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
4. Τον ορισµό ενός εκπροσώπου – ∆ηµοτικού Συµβούλου

αναπληρωτή του για την
Προγραµµατικής Σύµβασης.

Κοινή

Επιτροπή

και του
Παρακολούθησης της
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθ. 9181/19-12-2016
πρόσκλησή και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1.
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στον Άξονα
Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης».
2.
Εγκρίνει το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης, στη περίπτωση που ενταχθεί η
πράξη στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που θα συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου
Θέρµης και της ∆ΕΥΑ Θέρµης και θα υπογραφεί από τους νόµιµους εκπροσώπους των
παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 και
σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
απόφασης, προκειµένου να υποβληθεί πρόταση στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στον
Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης»
3.
Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Θέρµης για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για
την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης,
στην περίπτωση που η πρόταση ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
4.
Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Πονερίδη Παναγιώτη µε αναπληρωτή του τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο Σφονδύλα ∆ηµήτριο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 100 Ν. 3852/2010)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
«∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
και
«∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»
για την Πράξη
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης»

[Θέρµη, …../…../2017]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης»
Στ…. (τόπος), σήµερα
συµβαλλοµένων:

την

……………(ηµεροµηνία),

µεταξύ

των

παρακάτω

1. Την ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, που εδρεύει στην Θέρµη, Μακρυγιάννη 15 Α, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο, κ.. Πονερίδη Παναγιώτη και ο οποίος θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»
2. τον ∆ήµο Θέρµης µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, που εδρεύει στην Θέρµη,
∆ηµοκρατίας 1 , όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Παπαδόπουλο
Θεόδωρο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας
«Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο
100 αυτού.
2. Το Ν4314/2014 άρθρο 50 σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται τα της διαδικασίας
εκτίµησης της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας του
δικαιούχου.
3. Την µε αριθµ. ………………………. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης
4. Την µε αριθµ. ………….…………… Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΕΥΑ Θέρµης
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης», η οποία
θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».
Το έργο περιλαµβάνει:
•

Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και βασικών) του εσωτερικού
δικτύου του οικισµού Σουρωτής

•

Κατασκευή του αγωγού µεταφοράς λυµάτων έως τη θέση συµβολής µε τον ΚΑΑ
Βασιλικών

•

Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων.

Είναι ένα έργο το οποίο θα συµβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων
του οικισµού και θα συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
∆εδοµένου ότι:
•

ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίµηση της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,

•

ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την
υλοποίηση του εν λόγω έργου,
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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
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η άσκηση της
αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων
Σουρωτής & συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης», για λογαριασµό του
Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για λογαριασµό του Κυρίου
του Έργου της αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να εκτελέσει τις
παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
1. Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση µελετών).
2. Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4. Σύνταξη διακηρύξεων.
5. ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από
τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιµολογούνται σε αυτόν.
7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8. ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση χρηµατοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση
πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του
11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη τεχνική
και οικονοµική τεκµηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, δια των
αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης
Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική
νοµοθεσία. ∆ιευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των προµηθειών
εκτελούν το έργο για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης
ασκεί για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου την αρµοδιότητα του δικαιούχου και της
Αναθέτουσας αρχής.
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.
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•

Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιµο προσωπικό του, το
οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

•

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
Πράξης.

•

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

•

Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δοµές και
τις λειτουργικές διαδικασίες

•

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

•

Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την πραγµατοποίηση των πληρωµών
του έργου, µε την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του αναλαµβάνοντας ο
ίδιος τη λειτουργία του.

•

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
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης
και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας αι να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού
∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.

•

Να τηρεί ως ∆ικαιούχος τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 2014 - 2020.

•

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

•

Να παρακολουθεί τις χρηµατοροές του Έργου.

•

Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγµατοποίηση των πληρωµών του
έργου.
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•

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

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις
υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των ……………… Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον τροποποιηθούν όπως
προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη 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 12 µήνες γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης µε
την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το ∆ηµαρχείο Θέρµης,
∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
•

έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του

•

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

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, 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
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παρούσας, η αιτιολογηµένη υπόδειξη 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 και συνεδριάζει µετά από αίτηµα
οποιουδήποτε από τα µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα που
προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πράξη. 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.
Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, καθορίζονται µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης
από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να
καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο
του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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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 της Θεσσαλονίκης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης και στο
πλαίσιο των συµφωνηµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων είναι
δυνατή η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων
του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως
λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα
Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης
της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο
οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα
παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και
συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή
αµοιβής.
11.3 Εµπιστευτικότητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Ρ7ΡΩΡΣ-ΛΚΙ

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 στην αρµόδια Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου
µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης
1.1 Τίτλος υποέργου 1: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής &
συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ∆ΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας: ∆ΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης
Το έργο περιλαµβάνει:
•

Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και βασικών) του εσωτερικού
δικτύου του οικισµού Σουρωτής

•

Κατασκευή του αγωγού µεταφοράς λυµάτων έως τη θέση συµβολής µε τον ΚΑΑ
Βασιλικών

•

Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων.

Είναι ένα έργο το οποίο θα συµβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων
του οικισµού και θα συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Θέρµης.
7. Προϋπολογισµός
Προϋπολογισµός υποέργου 1 χωρίς ΦΠΑ …………………. €
Συνολικός
προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ

Πράξης …………………. €

8.∆ιάρκεια υλοποίησης
∆ιάρκεια σε µήνες
Υποέργο 1

12 µήνες

Σύνολο Πράξης

12 µήνες

ΑΔΑ: 6Ρ7ΡΩΡΣ-ΛΚΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Έγγραφο / απόφαση

Οριστική Μελέτη
(39/2012)

-

τεύχη

δηµοπράτησης

Έγκριση µελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα –
Μελέτη για το έργο Κατασκευή εσωτερικού
δικτύου
ακαθάρτων
Σουρωτής
και
συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών –
Θέρµης»
Έγκριση της υπ’ αρ. 29/2012 µελέτης «Μελέτη
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
Σουρωτής»
Έγκριση της υπ’ αρ. 6/2011 µελέτης
«Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού δικτύου
Σουρωτής»
Χορήγηση άδειας εκσκαφής για το έργο
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων
Σουρωτής και συνδετηρίου µε συλλεκτήρα
Βασιλικών - Θέρµης
Χορήγηση άδειας εκσκαφής για το έργο
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων
Σουρωτής και συνδετηρίου µε συλλεκτήρα
Βασιλικών - Θέρµης
Γνωµοδότηση για την κατασκευή έργων
αποχέτευσης ακαθάρτων στον ∆ήµο Θέρµης
Έγγραφο του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης µε
θέµα: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρµης
Απαλλαγή του έργου «Κατασκευή εσωτερικού
δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής από τον ∆ήµο
Θέρµης» από την διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο:
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων των ∆Ε
Θέρµης και Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης
(ΕΕΛ Θέρµης) στο Νοµό Θεσσαλονίκης όπου
συµπεριλαµβάνεται το εξωτερικό δίκτυο
ακαθάρτων της Σουρωτής

Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθµός πρωτ./ ηµεροµηνία

∆νση
Υπηρεσιών
Θέρµης

Τεχνικών
∆ήµου

∆νση
Υπηρεσιών
Θέρµης

Τεχνικών
∆ήµου

∆νση
Υπηρεσιών
Θέρµης
∆νση
Υπηρεσιών
Θέρµης

Τεχνικών
∆ήµου

49925/29-11-2013

Τεχνικών
∆ήµου

30922/30-7-2012

Σεπ 2013

22985/18-6-2013
29720/23-7-2012

ΙΣΤ΄
Εφορεία
Προϊστορικών
και
Κλασικών Αρχαιοτήτων

7289/31-7-2012

9η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων

4393/14-8-2012

Εφορεία
Μνηµείων
Μακεδονίας

3379/5-12-2012

Νεωτέρων
Κεντρικής

∆ασαρχείο
Θεσσαλονίκης

60451/26-9-2011

∆/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασµού

187809/10136/21-11-2011

ΥΠΕΚΑ

202408/12-10-2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου

φορέας υλοποίησης

