
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/03-04-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 98/2018 Θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης 

για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. 
Σχολαρίου»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  03 

Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

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

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  1214/29-03-2018  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 εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μαρκούδης Γρηγόριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται 

αναγκαίο  να συνεχιστούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί  η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης αφετέρου καθώς επίκεινται οι διακοπές του Πάσχα (οι οποίες θα 

καθυστερήσουν τις διαδικασίες) είναι επωφελές για την λειτουργία της επιχείρησης τα ανωτέρω 

θέματα  να  συζητηθούν  πριν  από  αυτές  ώστε  να  μην  υπάρξει  κώλυμα  στη  συνέχιση  των 

διαδικασιών. Τα θέματα αφορούν: 

α. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018». 
Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece 
- Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και είναι απαραίτητη η άμεση 
εκτέλεση της
β. τη  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  Δήμο  Θέρμης  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου», ώστε να μπορεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
δημοπράτησης του έργου
γ. την Έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης και την έκδοση 
σχετικών κτηματολογικών εγγράφων ώστε να διερευνηθεί η ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων 
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με  ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και ΚΑΕΚ 191042913073/0/0 και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
προκειμένου στη εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης,  
ΠΕ Θεσσαλονίκης»
δ. την εξέταση ένστασης επί της 73.2018 ΑΔΣ για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Αντλητικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων   & Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018». Η συζήτηση κρίνεται 
επιβεβλημένη καθώς είναι αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας προκειμένου η επιχείρηση 
να μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τα αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση βλάβης ώστε 
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών της Δ.Ε. Θέρμης.  

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  

και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος 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 

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 την από 30-03-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σύμφωνα  με  την οποία   η ΔΕΥΑ Θέρμης  θα  εκτελέσει  με  Ίδιους  Πόρους  το  έργο 

“Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κάτω Σχολαρίου” για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό έτους 2018 της ΔΕΥΑ Θέρμης, στον ΚΑ Εξόδων: 15-90-12-0008. Η ΔΕΥΑ Θέρμης 

λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 

χρειάζεται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Θέρμης, ο οποίος θα ασκήσει την 

αρμοδιότητα υλοποίησης του ανωτέρω έργου για λογαριασμό της.

Ο  Δήμος  Θέρμης  αναλαμβάνει  την  άσκηση  για  λογαριασμό  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  της 

αρμοδιότητας να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

1.Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση  μελετών).

2.Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
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3.Σύνταξη διακηρύξεων.

4.Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 

Συμβάσεων.

5.Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο 

του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

6.Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

7.Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

8.Σύνταξη και παρακολούθηση λογαριασμών  για την εκτέλεση των πληρωμών του αναδόχου 

από τον Κύριο του έργου

9.Παράδοση  του  Έργου  σε  πλήρη  λειτουργία  στον  Κύριο  του  Έργου  με  πλήρη  τεχνική  και 

οικονομική τεκμηρίωση. 

10. Άσκηση  όλων  των  καθηκόντων  της  Προϊσταμένης  Αρχής  και  της  Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, δια των 

αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του.  

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

11. Ενός  δικτύου  αποχέτευσης  ομβρίων  στον  οικισμό  Κάτω  Σχολαρίου,  το  οποίο  θα 

απαρτίζεται από ένα συλλεκτήριο αγωγό, από ένα δευτερεύοντα αγωγό, από φρεάτια επίσκεψης, 

καθώς επίσης και από φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής.

12. Ενός τεχνικού εξόδου (πτερυγότοιχος και βαθμιδωτό ρείθρο) στο σημείο εκβολής του 

συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων θα αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής 

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Οι εσωτερικές διάμετροι των επί μέρους τμημάτων 

του συλλεκτήριου αγωγού που θα χρησιμοποιηθούν είναι Φ600 mm, Φ800 mm και Φ1200m, ενώ 

η  εσωτερική  διάμετρος  του  δευτερεύοντα  αγωγού  που  θα  χρησιμοποιηθεί  είναι  Φ600  mm. 

Επιπλέον,  θα αποτελείται  από  συνδετήριους  αγωγούς  PVC,  οι  οποίοι  θα παραλαμβάνουν  την 

παροχή από τα κανάλια υδροσυλλογής, και θα την παροχετεύουν στους τσιμεντοσωλήνες του 

δικτύου. Οι συνδετήριοι αγωγοί θα είναι εσωτερικής διαμέτρου Φ400.

Για  την  αντιπλημμυρική  προστασία  του  οικισμού  είναι  σκόπιμο  να  κατασκευαστεί  ένα 

δίκτυο ομβρίων,  το  οποίο  θα συλλέγει  τα όμβρια ύδατα αποτελεσματικά και  γρήγορα, χωρίς 

μεγάλες επιφανειακές ροές και θα τα οδηγεί, μέσω του συλλεκτήρα αγωγού στο ρέμα, κατάντη 

του φράγματος του οικισμού Κάτω Σχολαρίου.

Στόχος  είναι  η  ταχεία  συλλογή  και  παροχέτευση  του  συνόλου  των  ομβρίων 

υδάτων,  ώστε  να  αποφεύγονται  φαινόμενα  έντονου  πλημμυρικού  χαρακτήρα  και 

ισχυρές ροές επί των οδών του οικισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των  983.870,97 Ευρώ  χωρίς το Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του 

Δήμου Θέρμης και της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν 3852/2010 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, με αντικείμενο τη μεταβίβαση της 
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αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κάτω Σχολαρίου” 

από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο Θέρμης.

Ειδικότερα  την  έγκριση  του σχεδίου  της  προγραμματικής  σύμβασης   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 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 και σύμφωνα 

με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,  για το 

έργο «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κάτω Σχολαρίου», εξουσιοδότηση του Προέδρου  για την 

υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης και 

τον ορισμό ενός εκπροσώπου  και του αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης .

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 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 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4483/2017 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης,  για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κάτω Σχολαρίου».

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο  για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου προκειμένου στην υπογραφή της 

σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

3. Ορίζει  εκπρόσωπο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στην   Κοινή  Επιτροπή  εποπτείας  και  παρακολούθησης  της 

Προγραμματικής Σύμβασης τον κ. Πονερίδη Παναγιώτη,  Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και αναπληρωτή 

αυτού τον κ. Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο, τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 98/03-04-2018
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
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Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
και

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

για το Έργο 
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου»

[Θέρμη, …../…../2018]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου»

Στη Θέρμη σήμερα την …………… 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης  αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)  -  Ρυθμίσεις  σχετικά με την οργάνωση,  την 
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ- Ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας – Μητρώο 
πολιτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 74 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/16  και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση Δημοσίων Έργων
5. Την με αριθμ. ………………………. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης
6. Την με αριθμ. ………….…………… Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Θέρμης 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης 
του έργου “Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κάτω Σχολαρίου” για λογαριασμό του Κύριου του έργου από 
τον φορέα υλοποίησης λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση του 
ανωτέρω έργου του Κύριου του Έργου. 

2. Η νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν 4483/2017 και ισχύει.

3. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκατέσσερα (14) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
1. Σκοπός και Περιεχόμενο Σύμβασης
2. Προοίμιο
3. Αντικείμενο της Σύμβασης
4. Υποχρεώσεις  και Δικαιώματα  συμβαλλομένων
5. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης
6. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
7. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία
9. Ευθύνη φορέα υλοποίησης
10. Εκπροσώπηση
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11. Επίλυση διαφορών 
12. Χρήση υποδομών
13. Ειδικοί όροι
14. Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο  Κύριος  του  Έργου,  προγραμματίζει  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αποχέτευση  ομβρίων  οικισμού  Κ. 
Σχολαρίου», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

1. Ενός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό Κάτω Σχολαρίου, το οποίο θα απαρτίζεται από ένα 
συλλεκτήριο  αγωγό,  από  ένα δευτερεύοντα αγωγό,  από φρεάτια επίσκεψης,  καθώς  επίσης  και  από 
φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής.

2. Ενός τεχνικού εξόδου (πτερυγότοιχος και βαθμιδωτό ρείθρο) στο σημείο εκβολής του συλλεκτήριου 
αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων θα αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής κλάσεως αντοχής 120 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Οι εσωτερικές διάμετροι των επί μέρους τμημάτων του συλλεκτήριου αγωγού που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι Φ600 mm, Φ800 mm και Φ1200m, ενώ η εσωτερική διάμετρος του δευτερεύοντα αγωγού 

που θα χρησιμοποιηθεί είναι Φ600 mm. Επιπλέον, θα αποτελείται από συνδετήριους αγωγούς PVC, οι οποίοι θα 

παραλαμβάνουν την παροχή από τα κανάλια υδροσυλλογής, και θα την παροχετεύουν στους τσιμεντοσωλήνες 

του δικτύου. Οι συνδετήριοι αγωγοί θα είναι εσωτερικής διαμέτρου Φ400.

Για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού είναι σκόπιμο να κατασκευαστεί ένα δίκτυο ομβρίων, το οποίο  
θα συλλέγει τα όμβρια ύδατα αποτελεσματικά και γρήγορα, χωρίς μεγάλες επιφανειακές ροές και θα τα οδηγεί,  
μέσω του συλλεκτήρα αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος του οικισμού Κάτω Σχολαρίου.
Στόχος είναι  η ταχεία συλλογή και  παροχέτευση του συνόλου των ομβρίων υδάτων,  ώστε να αποφεύγονται 
φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών του οικισμού. 
Δεδομένου ότι:

• ο Κύριος του έργου δεν διαθέτει επαρκές εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου 

• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική (αντίστοιχες ειδικότητες μηχανικών που απαιτούνται  
) αλλά και διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, 

τα  συμβαλλόμενα  μέρη  προβαίνουν,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  100  του  Ν.  3852/2010  όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με 
την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του 
έργου «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου» 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 εκτελέσει τις 
παρακάτω ενέργειες: 
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση  μελετών).
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2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3. Σύνταξη διακηρύξεων.

4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, 
εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

7. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

8. Σύνταξη και παρακολούθηση λογαριασμών  για την εκτέλεση των πληρωμών του αναδόχου από τον Κύριο 
του έργου

9. Παράδοση  του  Έργου  σε  πλήρη  λειτουργία  στον  Κύριο  του  Έργου  με  πλήρη  τεχνική  και  οικονομική 
τεκμηρίωση.

10. Άσκηση  όλων  των  καθηκόντων  της  Προϊσταμένης  Αρχής  και  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  όπως  αυτά 
προβλέπονται  στη  σχετική  νομοθεσία  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων,  δια  των  αρμοδίων  οργάνων  και  του 
προσωπικού του. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

4.1. 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 ορίσει τους εκπροσώπους 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. Τα τιμολόγια θα  πρέπει να απευθύνονται στον κύριο του έργου. 

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

• Να υπογράψει από κοινού με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο την  σύμβαση εκτέλεσης του έργου 

• Να συνεργάζεται με τον Δήμο Θέρμης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή 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 (επίβλεψη, παραλαβή έργου στο σύνολό 
του κ.λπ.).  Συγκεκριμένα θα συγκροτηθεί ομάδα έργου με τις  απαιτούμενες ειδικότητες μηχανικών που 
απαιτούνται  για  την  εκτέλεση του ανωτέρω έργου,  ήτοι  Πολιτικός  Μηχανικός,Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός, 
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κ.λ.π. που απασχολούνται ήδη με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου στον Φορέα Υλοποίησης.
• Να είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την θεώρηση των μελετών κ.λ.π.

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού  αντικειμένου 
του Έργου

• Να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων1, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης.

• Να προβαίνει στην έκδοση, έλεγχο και έγκριση των λογαριασμών του αναδόχου

• Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της παρούσας.

• Να παραδώσει το έργο στη ΔΕΥΑ Θέρμης  σε πλήρη λειτουργία,   με πλήρη τεχνική και οικονομική 
τεκμηρίωση.

Για  την  απρόσκοπτη  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  σύμβασης,  ο  Φορέας  Υλοποίησης   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 5
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των  983.870,97 Ευρώ  χωρίς το Φ.Π.Α.
Το έργο θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους του Κύριου του Έργου. Το έργο θα βαρύνει τον ΚΑ  15-90-12-0008 
προϋπολογισμού έτους  2018 της ΔΕΥΑ Θέρμης.  
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 6
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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.
Η Προγραμματική σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών μετά από 
τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας 
της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΓΑΝΟ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 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 είναι τριμελής και αποτελείται από: 

1Η σχετική δημόσια σύμβαση θα υπογραφεί από κοινού με τον Κύριο του Έργου, τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο
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• Δυο  (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής 
με τους αναπληρωτές τους

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

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 
τροποποίηση 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 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

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 9
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 10
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. 
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ΑΡΘΡΟ 11
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 12
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

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 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 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.
13.2 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.
13.3 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 14
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 δύο πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

[11]

ΑΔΑ: 6ΞΘΝΟΛΖΛ-ΑΣ4



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος ΈΡΓΟΥ: «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου»
1.1 Τίτλος υποέργου: «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου»
2. Κύριος του έργου: ΔΕΥΑ  ΘΕΡΜΗΣ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 
5. Φυσικό αντικείμενο του έργου
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή :

3. Ενός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό Κάτω Σχολαρίου, το οποίο θα απαρτίζεται από ένα 
συλλεκτήριο  αγωγό,  από  ένα δευτερεύοντα αγωγό,  από φρεάτια επίσκεψης,  καθώς  επίσης  και  από 
φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής.

4. Ενός τεχνικού εξόδου (πτερυγότοιχος και βαθμιδωτό ρείθρο) στο σημείο εκβολής του συλλεκτήριου 
αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων θα αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής κλάσεως αντοχής 120 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.  Οι  εσωτερικές διάμετροι  των επί  μέρους αγωγών του συλλεκτήριου  αγωγού που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι Φ600 mm, Φ800 mm και Φ1200m, ενώ οι εσωτερικές διάμετροι των επί μέρους αγωγών 

του  δευτερεύοντα  αγωγού  που  θα  χρησιμοποιηθούν  είναι  Φ600  mm.  Επιπλέον,  θα  αποτελείται  από 

συνδετήριους αγωγούς PVC, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν την παροχή από τα κανάλια υδροσυλλογής, και θα 

την παροχετεύουν στους τσιμεντοσωλήνες του δικτύου. Οι συνδετήριοι αγωγοί θα είναι εσωτερικής διαμέτρου 

Φ400.

Για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού είναι σκόπιμο να κατασκευαστεί ένα δίκτυο ομβρίων, το οποίο  
θα συλλέγει τα όμβρια ύδατα αποτελεσματικά και γρήγορα, χωρίς μεγάλες επιφανειακές ροές και θα τα οδηγεί,  
μέσω του συλλεκτήρα αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος του οικισμού Κάτω Σχολαρίου.
Στόχος είναι  η ταχεία συλλογή και  παροχέτευση του συνόλου των ομβρίων υδάτων,  ώστε να αποφεύγονται 
φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών του οικισμού. 
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης. 
7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1 χωρίς ΦΠΑ 983.870,97 €

Συνολικός  προϋπολογισμός  Πράξης  χωρίς 
ΦΠΑ

983.870,97 €

8.Διάρκεια υλοποίησης 

Διάρκεια σε μήνες

Υποέργο 1 5 μήνες

Σύνολο έργου 5 μήνες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εργου

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία

Οριστική  Μελέτη  -  τεύχη  δημοπράτησης 
(5/2017) ΔΣ της ΔΕΥΑ Θέρμης Απόφαση 164/2017

Γνωμοδότηση  για  την  κατασκευή  έργου 
αποχέτευσης ομβρίων Κ. Σχολαρίου 

Εφορεία  Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΠ: 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/414
245/272329/4013/19-10-
2017

Έγγραφο  του  Δασαρχείου  Θεσσαλονίκης  για 
την κατασκευή έργου αποχέτευσης ομβρίων Κ. 
Σχολαρίου

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ΑΠ: 67432/2-11-2017

Άδεια διέλευσης αγωγού ομβρίων από το υπ' 
αριθ.  1572κδ  αγροτεμάχιο  αγροκτήματος  Κ. 
Σχολαρίου

Τμήμα 
Τοπογραφίας/Δ/νση 
Πολιτικής  Γης/Γ.  Δ/νση 
Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας  & 
Κτηνιατρικής/ ΠΚΜ

ΑΠ: 4752/447600/3-11-2017

Μη κατάταξη (απαλλαγή) του έργου από την 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Τμήμα Περιβάλλοντος  & 
Υδροοικονομίας  ΠΕ 
θεσσαλονίκης/Δ/νση 
Ανάπτυξης  & 
Περιβάλλοντος  ΜΕΘ/Γ. 
Δ/νση  Ανάπτυξης  & 
Περιβάλλοντος/ ΠΚΜ

ΑΠ: 114907/2868/7-3-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης
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