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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΥΑ
ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ
Στις Μόιρες

σήμερα 21/12/2016 ημέρα τετάρτη οι παρακάτω φορείς,

καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι":
Α. Ο Δήμος Φαιστού. νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Αρμουτάκη
Γεώργιο, Δήμαρχο Δήμου Φαιστού
Β. Η ΔΕΥΑ Φαιστού νόμιμα εκπροσωπούμενος/η από τον Μαρκάκος
Κωνσταντίνο, Πρόεδρο ΔΣ
συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Προοίμιο
Η παρούσα συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100
του Ν. 3852/10, και τον Ν.4412/2016, και λαμβάνοντας υπόψη
1. Την 298/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
ΦΑΙΣΤΟΥ.
2. Την 247/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ
ΦΑΙΣΤΟΥ.
3. Την

υπ

αριθμό

15901-20/12/2016

έγκριση

της

Αποκεντρωμένης Κρήτης
Από

την

παρούσα

προγραμματική

σύμβαση

θα

προκύψουν

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη λόγω του μικρότερου κόστους και της
αποτελεσματικότερης μελέτης και εφαρμογής.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι


Σύνταξιν μελετών των προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής
φύσεως.



Την επίβλεψίν εκτελέσεως έργων.
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Τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την ολοκλήρωση των τεχνικών
έργων και εργασιών της ΔΕΥΑ Φαιστού σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016.

Ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμενης αρμοδιότητας θα γίνεται
Εγγράφως, η ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ θα αιτείται την εργασία με των ΚΑΕ του
προϋπολογισμού της και τον ποσό αυτής.
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
Η εκτέλεση των κάτωθι υπηρεσιών θα γίνεται άνευ αντίτιμου.
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1

Σύνταξη μελετών έργων.

2

Σύνταξιν μελετών των προμηθειών, υπηρεσιών
τεχνικής φύσεως.

3

Την επίβλεψίν εκτελέσεως έργων.

4

Σύνταξη

τεχνικών

εκθέσεων

για

την

ολοκλήρωση των τεχνικών έργων.
Όλα τα κόστη λογισμικού, Η/Υ, και εκτυπώσεων καθώς και κάθε άλλο
κόστος θα επιβαρύνουν το φορέα της σύνταξης των εργασιών.
Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα

Ο προγραμματισμός θα γίνεται την υπογραφή της παρούσης και έως την
31/12/2019.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Ο Δήμος Φαιστού
Α. Διαθέτει 4 άτομα από το ίδιο προσωπικό και συγκεκριμένα :
1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ένας εργαζόμενος
2. ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ένας εργαζόμενος
3. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ένας εργαζόμενος
4. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ένας εργαζόμενος
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Β. Παραχωρεί τη χρήση των προγραμμάτων και Η/Υ
Γ. Παρέχει τον κάτωθι εξοπλισμό:
γενικότερα όλα τα πρόσφορα μέσα για την κάλυψη των αναγκών της
προγραμματικής σύμβασης.
2. Η ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ:
Α. Διαθέτει 2 άτομα από το ίδιο προσωπικό
1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ένας εργαζόμενος
2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ένας εργαζόμενος.
το οποίο θα απασχολείται για τις ανάγκες της σύμβασης.
Άρθρο 6
Πόροι
Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα
καλυφθούν από το προϋπολογισμό του κάθε φορέα.
Άρθρο 7
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται την υπογραφή της παρούσης
και έως την 31/12/2019.
Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι,
την παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η
Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
Τακτικά μέλη
1. Τον Δήμαρχο κ. Αρμουτάκη Γεώργιο
2. Τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Μαρκάκο
Κωνσταντίνο.
3. Δ/της

Τεχνικής

Υπηρεσίας

Δήμου

Φαιστού

κ.

Δαριβιανακη

Νεκτάριο.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Τον αντιδήμαρχο Κα. Τιτάκη Λεονταρακη Ελένη
2. Τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Λενακάκη
Αριστοτέλλη
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3. Αναπληρωτή

Δ/της

Τεχνικής

Υπηρεσίας

Δήμου

Φαιστού

κ.

Χαλκιαδάκη Στάυρο.
Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
Α.

Παρακολουθεί

την

εξέλιξη

και

να

συντονίζει

το

διατιθέμενο

προσωπικό.
Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.
Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων
μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης.
Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν
κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να
δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 9
Ρήτρες
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους

όρους της

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου
παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του
συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής ρήτρες:
1. Σύσταση εφαρμογής των όρων
2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των
όρων
3. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα
Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε
και υπογράφηκε σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο
Αρμουτάκης Γεώργιος

Για τη ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ
Μαρκάκος Κωνσταντίνος
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