
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                           ΑΔΑ: 6ΟΓ0ΟΛΖΛ-ΒΓΟ

                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/02-06-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 54/2016 Θέμα: «Υποβολή Πρότασης στο Επ Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  στον  Άξονα 
Προτεραιότητας  14  «Διατήρηση  Και  Προστασία  Του 
Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 
Πόρων (ΤΣ) για το Έργο «Αντικατάσταση Αγωγού από το 
Κάτω Σχολάρι  στη Κάρδια,  Περιοχή Τακαν» και  Σύναψη 
Σχετικής  Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Θέρμης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  2 

Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1644/27-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Καλαμπίδης Δημήτριος
4.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα 
8. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…διαχειρίζεται  

την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί  παντός αφορώντας την επιχείρησιν  

θέματος….»

  Ομοίως  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν.  1069/80  παρ.2  περ  ε)του 

Ν.1069/80  Περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το 

Διοικητικό Συμβούλιο ιδία: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων ……. Επίσης 

αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων…….» 

  Σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν .3463/06   «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι 
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Δήμοι και οι Κοινότητες, …………, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά 

και κοινοτικά ιδρύματα, ……,μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, 

μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982, 

μεμονωμένα  ή  από  κοινού.  β.  Στις  προγραμματικές  συμβάσεις  επιτρέπεται  και   η  συμμετοχή 

κοινωφελών  δημοτικών  και  κοινοτικών  επιχειρήσεων,  αναπτυξιακών  ανωνύμων  εταιρειών, 

επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού….» 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2. του Ν.1069/80 «Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγούμενης 

παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν, 

διοίκησιν  και  λειτουργίαν  των  δικτύων  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  ακαθάρτων  και  ομβρίων 

υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτός των.» 

Ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών εισήγηση  της Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

σύμφωνα με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και  Αειφόρος  Ανάπτυξη   σύμφωνα με  την υπ’  αριθμ.  14.31.34.1   πρόσκλησή  της  καλεί  τους 

Δήμους ή τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους να υποβάλουν προτάσεις. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους, ή τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους θα 

πρέπει να εμπίπτουν ση θεματική προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 

προστασία  του  περιβάλλοντος  –  προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  (ΤΣ).»  και 

ειδικότερα στον ειδικό στόχο  «Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων», 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Μέσω  της  ανωτέρω  πρόσκλησης  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  έργα  αντικατάστασης 

υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης.  

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ 

Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  για  το  έργο  :  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ», προϋπολογισμού 308.943,09€ 

χωρίς ΦΠΑ. 

Το έργο περιλαμβάνει: 

• Την κατασκευή κύριου αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4.589 m που 

θα συνδέει τη δεξαμενή του Κ. Σχολαρίου ‘Ράπταλα’ (υπ’ αριθμ. 1568 δ Κ. Σχολαρίου - 

παραχώρηση) με τη δεξαμενή Τακάν (υπ’ αριθ. 764 Καρδίας).

• Την κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξαγωγού,  δύο φρεατίων εκκένωσης  και   τεσσάρων 

φρεατίων δικλείδων ελέγχου και εκκένωσης και ελέγχου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του 

αγωγού

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   Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  διαχειριστική  ικανότητα  για  την  υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  ρυθμίσεις  της  προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. Ο Δήμος Θέρμης  από την άλλη διαθέτει διαχειριστική ικανότητα, όπως έχει 
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ήδη εκτιμηθεί  από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,   για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ως  εκ  τούτου,  προτείνεται  επιπλέον  η  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του 

Δήμου Θέρμης και της Δ.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: «Αντικατάσταση 

αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο 

Θέρμης. 

Αντικείμενο  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της  αρμοδιότητας 

υλοποίησης  της  Πράξης  «Αντικατάσταση  κεντρικού  αγωγού  από  το  Κάτω  Σχολάρι  στη 

Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ», για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. 

Η διάρκεια της 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. 

Από την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση δεν προκύπτουν δαπάνες για κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέλη.

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 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 Δελτίου 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. 

 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί  ως Δικαιούχος 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.

ΑΔΑ: 6ΟΓ0ΟΛΖΛ-ΒΓΟ



• 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 

Διαχείρισης του ΕΠ  Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.

• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

την  υποβολή  του  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  ΕΠ   Υποδομές  Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και  να προβαίνει  στις  απαιτούμενες  τροποποιήσεις  του 

Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

• Να  τηρεί  ως  Δικαιούχος  τους  όρους  χρηματοδότησης  της  απόφασης  ένταξης  πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 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.

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με 

τον Κύριο του Έργου.

Η  συνολική  διάρκεια  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ορίζεται  από  την  ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και  λήγει  με την ολοκλήρωση του έργου και  την παράδοσή του σε 

πλήρη λειτουργία από το φορέα υλοποίησης στον κύριο του έργου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την :

1. Έγκριση  της  υποβολής  πρότασης  στο  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και 

Αειφόρος  Ανάπτυξη  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  14 «Διατήρηση  και  Προστασία  του 

Περιβάλλοντος  –  Προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  (ΤΑ)  για  το  έργο: 

«Αντικατάσταση  αγωγού  από  το  Κάτω  Σχολάρι  στη  Καρδία,  περιοχή  ΤΑΚΑΝ», 

προϋπολογισμού 308.943,09€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης,  στη περίπτωση που ενταχθεί  η 

πράξη στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συναφθεί  μεταξύ του Δήμου 

Θέρμης και της ΔΕΥΑ 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  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών, 

Περιβάλλον και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 
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Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ) για 

το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ». 

3. Εξουσιοδότηση  του  Προέδρου  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  και  του  αναπληρωτή  του  για  την  Κοινή  Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου,  το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  υποβολή  πρότασης  στο  ΕΠ Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος 

Ανάπτυξη στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – 

Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ) για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού από 

το  Κάτω  Σχολάρι  στη  Καρδία,  περιοχή  ΤΑΚΑΝ»,   προϋπολογισμού  308.943,09€  μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, στη περίπτωση που ενταχθεί η πράξη στο 

ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της ΔΕΥΑ 

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  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας  14 «Διατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  –  Προαγωγή  της 

αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  (ΤΑ)  για  το  έργο:  «Αντικατάσταση  αγωγού  από  το  Κάτω 

Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ». 

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης 

της  Πράξης  «Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  από  το  Κάτω Σχολάρι  στη  Καρδία, 

περιοχή ΤΑΚΑΝ», για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. 

4. Η  διάρκεια  της  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  ενώ  από  την  ανωτέρω  προγραμματική  σύμβαση  δεν  προκύπτουν 

δαπάνες για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέλη.

5. Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την συμμετοχή του στην  Κοινή Επιτροπή εποπτείας και 

παρακολούθησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ορίζεται  ο  κ.  Πονερίδης  Παναγιώτης 

Πρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  αναπληρωτής  αυτού  ο  κ.  Καραουλάνης  Δημήτριος 

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
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6. Εξουσιοδοτεί τον Προέδρου 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. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 54/02-06-2016

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
και

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

για την Πράξη1

«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ»

[Θέρμη, …../…../2016]

1  Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 
υποέργα  (τεχνικά  έργα  ή/και  μελέτες  ή/και  προμήθειες  ή/και  υπηρεσίες  κ.α.),  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
αποτελούν  στο  σύνολό  τους  το  αντικείμενο  της  παρούσας.  Δεν  είναι  δυνατή  η  σύναψη  χωριστής 
προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ»

Στ…. (τόπος), σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Την Δ.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 Δήμο Θέρμης  με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, που εδρεύει στην Θέρμη, Δημοκρατίας 
1 , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 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 

Διοίκησης – 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 Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

4. Την με αριθμ. ………….…………… Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Θέρμης 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος  του  Έργου,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές  Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση 
κεντρικού  αγωγού  από  το  Κάτω  Σχολάρι  στη  Καρδία,  περιοχή  ΤΑΚΑΝ»,  η  οποία  θα 
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω 

Σχολάρι στη Καρδία περιοχή Τακάν» αφορά τις παρακάτω εργασίες :

 Κατασκευή κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία θέση Τακάν 

 Κατασκευή φρεατίων τα οποία περιέχουν συστήματα δικλείδων ελέγχου για τη ρύθμιση και 

απομόνωση τμημάτων του αγωγού

 Σε κάποιες  επίσης θέσεις  του αγωγού θα κατασκευαστούν φρεάτια,  τα οποία περιέχουν 

συστήματα δικλείδων ελέγχου/λειτουργίας και εκκενωτών, καθώς συνήθως λειτουργούν σε 

συνδυασμό  στους  αγωγούς   μεταφοράς,  απομονώνοντας  τμήματα  του  αγωγού  και 

αδειάζοντας το περιεχόμενο σε αυτό νερό ανοίγοντας την δικλείδα του εκκενωτή.

 Κατά μήκος του αγωγού θα υπάρξουν οι απαραίτητες αγκυρώσεις του αγωγού, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν από σκυρόδεμα

Η «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ» είναι 

αναγκαία λόγω της έντονης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής και της ανάγκης  εξυπηρέτησής των 

κατοίκων της Τοπικής κοινότητας Καρδίας.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση και η μεταφορά νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας προς τον 

οικισμό της Καρδίας που δεν καλύπτεται με τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. 

Δεδομένου 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, 
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• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  (τεχνικές  και  οικονομικές 

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω 

έργου, 

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  «Αντικατάσταση  κεντρικού  αγωγού  από  το  Κάτω  Σχολάρι  στη 
Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ», 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 Διαχείρισης 
του ΕΠ  Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και να εκτελέσει τις παρακάτω 
ενέργειες (ενδεικτικά): 
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών).

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4. Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5. Διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία 

Δημοσίων 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. Διαχείριση 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  (στις  περιπτώσεις  τεχνικών  έργων  έως  και  την 

οριστική παραλαβή) . 

11. 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 
Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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 Δελτίου 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 Υλοποίησης2

• 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 Δικαιούχος 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 

Διαχείρισης του ΕΠ  Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.

• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

την  υποβολή  του  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  ΕΠ   Υποδομές  Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και  να προβαίνει  στις  απαιτούμενες  τροποποιήσεις  του 

Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

• Να  τηρεί  ως  Δικαιούχος  τους  όρους  χρηματοδότησης  της  απόφασης  ένταξης  πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 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.

2      πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης.
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• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου3) 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 έργου4.

• 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 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  της  προγραμματικής  σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 308.943,09 Ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Το  ποσό  αυτό  μπορεί  να  αναπροσαρμοσθεί  σύμφωνα  με  υποδείξεις  της  Κοινής  Επιτροπής 
Παρακολούθησης  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  αρμόδιας  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  ΕΠ 
Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  &  Αειφόρος  Ανάπτυξη,  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
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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 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 Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από5 : 
• 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 και 

Το  αργότερο  εντός  15  ημερών  από  την  έκδοση  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  στο  Ε.Π 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα 
μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

3  Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική 
του ΣΑΕ.

4  Τα τιμολόγια  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  στον Κύριο  του Έργου,  πλην της  εξαιρετικής 
περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.

511   Διαμορφώνεται 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,  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 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

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 ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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 Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ6

6  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά. 
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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
ΕΙΔΙΚΟΙ 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 Διαχείρισης του 
ΕΠ  Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης:  Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία,  
περιοχή ΤΑΚΑΝ
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1.1 τίτλος υποέργου 1: Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη 
Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΕΥΑ  ΘΕΡΜΗΣ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης7

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω 
Σχολάρι στη Καρδία περιοχή ΤΑΚΑΝ» αφορά τις παρακάτω εργασίες :

 Κατασκευή κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία θέση Τακάν 
 Κατασκευή φρεατίων τα οποία περιέχουν συστήματα δικλείδων ελέγχου για τη ρύθμιση και 

απομόνωση τμημάτων του αγωγού
 Σε κάποιες  επίσης θέσεις  του αγωγού θα κατασκευαστούν φρεάτια,  τα οποία περιέχουν 

συστήματα δικλείδων ελέγχου/λειτουργίας και εκκενωτών, καθώς συνήθως λειτουργούν σε 
συνδυασμό  στους  αγωγούς   μεταφοράς,  απομονώνοντας  τμήματα  του  αγωγού  και 
αδειάζοντας το περιεχόμενο σε αυτό νερό ανοίγοντας την δικλείδα του εκκενωτή.

 Κατά μήκος του αγωγού θα υπάρξουν οι απαραίτητες αγκυρώσεις του αγωγού, οι οποίες θα 
κατασκευαστούν από σκυρόδεμα

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της ανωτέρω πράξης εκπληρώνεται  ο σχετικός 
δείκτης παρακολούθησης του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εξυπηρετηθούν 8.000 
άνθρωποι. (πληθυσμός που εξυπηρετείται από τη βελτιωμένη παροχή νερού C018)
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης. 
7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1 χωρίς ΦΠΑ 308.943,09€

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης χωρίς 
ΦΠΑ

308.943,09€

8.Διάρκεια υλοποίησης 
Διάρκεια σε μήνες

υποέργο 1 6 μήνες

Σύνολο Πράξης 6 μήνες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ9

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./ 
ημερομηνία

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 

Δ/νση Περιβάλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασμού 

– Τμήμα 
Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας/Π.Κ.Μ.

49979/2098/19-
6-12

Τροποποίηαη της  αριθμ. 
Πρωτ.11280/19-10-10Απόφασης 

παραχώρησης τμήματος αγροτ.  1568 δ 
Κ. Σχολαρίου  

Γ. Δ/νση Δασών & 
Αγροτικών Υποθέσεων, 
Τμήμα Αναδασμού & 
εποικισμού, Α.Δ.Μ.Θ.

74134/19-11-15

Πιστοποιητικό Μεταγραφής 
Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών  

Υπουργείο Δικαοσύνης 
Διαφάνειας και 
ανθρώπινων 
δικαιωμάτων 

Υποθηκοφυλακείο 
Βασιλικών  

Αρ. Γεν. Βιβλ. 
Εκθ. 55/277 
(Τόμος 2034, 

αριθ. 30)

7 Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών.

8 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
9  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.
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Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 
μεταβίβασης αγροτ. 764 Καρδίας 

Δ/νση Γεωργίας 
Θεσσαλονίκης

79283/22-2-62

Παραλαβή μελετών 355/09 τπογραφ, 
356/09 υδραυλ, 357/09 περιβ

 ΔΣ ΔΕΥΑΘ
Απόφαση 
89/2012

Απόφαση Άδειας εκτέλεσης έργου 
Δ/νση Υδάτων 

Α.Δ.Μ.Θ.
Α.Π. 54052/5-7-

12
 Έγκριση μελετών 355/09 τπογραφ, 

356/09 υδραυλ, 357/09 περιβ, 358/09 
ΤΔ

ΔΣ ΔΕΥΑΚ ΜΙΚΡΑΣ
Απόφαση 
90/2009

Παραλαβή μελέτης 358/09 Τεύχη 
Δημοπράτησης

ΔΣ ΔΕΥΑΘ Απόφαση 
29/2014

Παραλαβή επικαιροποιημένων ΕΤΕΠ και 
Διακήρυξης

ΔΣ ΔΕΥΑΘ Απόφαση 
…./2016

Άδεια Εκτέλεσης 

ΙΣΤ’ Εφορεία 
Προϊστορικών & 

Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων

ΙΣΤ' 
ΕΠΚΑ/Α/6359/3-

7-2013

Άδεια Εκτέλεσης 9η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων

3525/16-7-13

Άδεια Εκτέλεσης 
Εφορεία Νεωτέρων 
Μνημείων Κεντρικής 

Μακεδονίας
2104/18-7-13

 Άδεια Εκτέλεσης 

Δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης, Γ. 
Δ/νση Δασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων, 
Α.Δ.Μ.Θ.  

53111/23-7-13

Άδεια Εκτέλεσης
Δ/νση Τεχνικών 

Έργων ΠΕ 
Θεσσαλονίκης ΠΚΜ

35277/829/31-
1-2013

Έγκριση για "Γεωλογική Έκθεση" του 
παρόντος έργου 

Απόφαση Προέδρου 
ΔΣ ΔΕΥΑΘ

120/2013

Ανάθεση για "Γεωλογική Έκθεση" του 
παρόντος έργου

Απόφαση Προέδρου 
ΔΣ ΔΕΥΑΘ

134/2013

Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση 
Υδάτων που να τεκμηριώνει την 
συμβατότητα του έργου με τα μέτρα που 
προτείνονται και περιλαμβάνονται στα 
διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής 
των υδατικών διαμερισμάτων

Διεύθυνση Υδάτων 
Α.Δ.Μ.Θ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

ΑΔΑ: 6ΟΓ0ΟΛΖΛ-ΒΓΟ
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