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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 12.06.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 4564 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

103/2018 
από το πρακτικό της 8

ης
/ 11.06.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς 

για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 

του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 11-06-2018, ώρα 8:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4369/07-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαπέτης Αντώνιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αναστασίου Ιωάννης 24. Βατζιάς Αντίγονος 

25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 26. Ριζούλης Στέφανος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

  

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς 

για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 

του Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα ο Δήμαρχος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» η ΔΕΥΑ  Αγιάς έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει το 

έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» συνολικού 

προϋπολογισμού 3.580.000,00 ευρώ, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 18334/10.5.2018 πρόσκλησης  του 

Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Για την υποβολή της αίτησης - πρότασης ένταξης απαιτείται βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, την οποία 

η ΔΕΥΑ Αγιάς δεν διαθέτει, οπότε η επάρκεια διενεργείται με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική 

υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική 

υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β' της παρ.1 του άρθρου 14 του 

ν. 4270/2014 (Α' 143) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν4412/16. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη της προτεινόμενης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) αποτελεί το άρθρο 

100 του Ν. 3852/2010, όπου ορίζονται οι γενικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη ΠΣ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την ΠΣ προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο συνεργασίας και οι ειδικοί όροι για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

 

Το έργο αφορά την  αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς : 

1) Σκήτης 

2) Ανατολής 

3) Αμυγδαλής 

4) Άνω Αμυγδαλής 

5) Ομολίου 

6) Καρίτσας 

 

Η μελέτη προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης στους 

παραπάνω οικισμούς, που είναι κατασκευασμένα από σιδηρούς σωλήνες και των συνοδών τεχνικών έργων 

χειρισμού του δικτύου (δικλείδες και βαλβίδες). 

 

Δεδομένου ότι ο Δήμος Αγιάς διαθέτει τεχνική υπηρεσία και διαχειριστική επάρκεια, η ΔΕΥΑ Αγιάς με 

απόφασή της ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 

3852/2010, μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 3.580.000,00 

ευρώ, με φορέα υλοποίησης του έργου τον Δήμο Αγιάς. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609
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Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι: 

1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της 

ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο Προγραμματικής 

Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2. Να ορίσετε τους δύο εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς για την παρακολούθηση της Προγραμματικής 

Σύμβασης, με τους αναπληρωτές τους. 

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση του Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ. (ΑΔΑ: 6ΧΒ8ΟΕΚΡ-ΧΚ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για 

το έργο “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 37/2017 (ΑΔΑ:7Ξ1ΔΩ6Ι-ΧΧΘ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, περί ορισμού 

Αντιδημάρχων, 

- το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της 

ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 

που επισυνάπτεται στην παρούσα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της. 

 

2. Ορίζουμε εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης: τον 

Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο και το δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Κούκα, με αναπληρωτές τους, τους 

δημοτικούς Συμβούλους Θεόδωρο Σουλιώτη και Χριστίνα Γιαννουλέα. 

 

3. Εξουσιοδοτούμε τον Βασίλειο Λέτσιο Αντιδήμαρχο και αναπληρωτή του Δημάρχου Αγιάς {σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 37/2017 (ΑΔΑ:7Ξ1ΔΩ6Ι-ΧΧΘ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς}, για την υπογραφή 

της Προγραμματικής Σύμβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

Μεταξύ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Δ.Ε.Υ.Α  ΑΓΙΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς» 

 

 

 

 

 

 

 

[Αγιά, …. ……….  ] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς  

Στη Αγιά σήμερα την ……. του μηνός ………………………. του έτους 2018 οι παρακάτω 

φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :  

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, που εδρεύει στη Αγιά, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον 

Βασίλειο Λέτσιο, Αντιδήμαρχο και αναπληρωτή του Δημάρχου Αγιάς {σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 37/2017 (ΑΔΑ:7Ξ1ΔΩ6Ι-ΧΧΘ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς},  

 

2. Η ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ,  που εδρεύει στην Αγιά, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. 

Γκουντάρα Αντώνιο, Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς, 

 

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 τα άρθρα 100 

αυτού και 278. 

2. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» 

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)». 

4. Την  από   …..      και με α.α.     Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του ………… για την 

υπογραφή της. 

5. Την από      και με α.α.      Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α 

Αγιάς, περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Προέδρου  της 

Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς για την υπογραφή της. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

        Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών  πρωτοβουλιών για 

την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» συνολικού Π.Υ 3.580.000,00€  

Το έργο αφορά την  αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς 

: 

1) Σκήτη 

2) Ανατολή 

3) Αμυγδαλή 

4) Άνω Αμυγδαλή 

5) Ομόλιο 

6) Καρίτσα 

Η μελέτη  προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου και των συνοδών τεχνικών 

έργων χειρισμού του. 

 

        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 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

 

α. Το αντικείμενο της σύμβασης 

 

β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 

 

γ. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου. 

 

δ. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
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ε. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης . 

 

στ. Τη διαιτησία, την επίλυση διαφορών και τις ρήτρες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της ανωτέρω πράξης  από τον φορέα υλοποίησης (Δήμος Αγιάς) για λογαριασμό 

του κυρίου του έργου (Δ.Ε.Υ.Α  Αγιάς). 

    Ο Δήμος Αγιάς, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, ασκεί  

α) όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και  

β) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση πιστώσεων 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές 

εγκυκλίους οδηγιών και καθορισμού των ορίων πληρωμών του , όπως αυτά ορίζονται κατά έτος. 

     Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως 

άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της 

σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Ο κύριος  του έργου (ΔΕΥΑ Αγιάς,) αναλαμβάνει: 

1. Να συνδράμει στον Δήμο Αγιάς, παρέχοντας συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την 

ανάθεση υπηρεσιών ή εργασιών και την προμήθεια υλικών, όπου απαιτείται. 

2. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις 

λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την 

υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί. 

3. Να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση για τον φορέα υλοποίησης στους χώρους 

υλοποίησης των εργασιών καθώς και την χρήση παροχών κοινής ωφελείας. 

4. Να χρηματοδοτεί κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο 

δημοπρατημένο πρόγραμμα  του έργου  και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις, 

αδειοδοτήσεις και λοιπές απρόβλεπτες ανάγκες.  

5. Να έχει την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή ή και την διοικητική παραλαβή, 

για την τακτική λειτουργία και συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεων. 
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6. Να παρέχει  στον Φορέα υλοποίησης  τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες, που έχει στη 

διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 

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

φορέα υλοποίησης. 

8. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές  και να πραγματοποιεί τις πληρωμές του Έργου. 

9. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 

 

Β. Ο φορέας υλοποίησης  του έργου ( Δήμος Αγιάς ) αναλαμβάνει: 

1. Να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου. 

2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου. 

3. Να συνεργαστεί με τον κύριο του έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης . 

4. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

5. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία . 

6. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων. 

7. Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 

8. Να προβεί στην παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου. 

9. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου και την απρόσκοπτη κατανομή των 

πιστώσεων. 

10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με 

τον κύριο των Έργου. 

11. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.580.000,00) ευρώ, με 

Φ.Π.Α.(αντιστροφή υποχρέωσης) συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων 

και απροβλέπτων. 

 Η ως άνω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ. 
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Ο φορέας υλοποίησης (Δήμος Αγιάς) δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι 

τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον κύριο του 

έργου (Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και λήγει, με την ολοκλήρωση των Έργων και την παράδοσή των σε πλήρη λειτουργία από 

το Φορέα Υλοποίησης. 

Η διάρκεια υλοποίησης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παραγρ. 5.…. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της 

προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του 

οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης συστήνεται τριμελής Επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», με έδρα τη Λάρισα, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων 

(με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: 

α. Έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α  Αγιάς. 

β. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς. 

Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να 

αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς. Η αναγκαία οργανωτική και 

γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα παρέχεται από τις Υπηρεσίες του 

Δήμου Αγιάς. 

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

ΑΔΑ: 7Υ02Ω6Ι-ΠΡ3



Σελίδα 7 από 10 

α. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αναφερομένων στην παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση. 

β. Ο συντονισμός μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και η εν γένει επίλυση τυχόν 

προβλημάτων. 

γ. Η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

Η Επιτροπή εισηγείται για τα παραπάνω στα όργανα που είναι αντιστοίχως αρμόδια να προβούν 

σε ενέργειες κατά την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

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 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι 

των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. 

  

ΑΡΘΡΟ 9 

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 10 

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 
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Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια 

της Λάρισας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου  της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού συμβαλλόμενου της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, 

σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και 

απόφαση.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων Φορέα της 

παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά 

από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1 Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς υποκατάσταση φορέα από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν 

χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των 

συμβαλλομένων στην παρούσα προγραμματική, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 

υπαιτιότητα του Φορέα αυτού. 

12.2 Πνευματικά δικαιώματα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα 

Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης  για την 

υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του κυρίου του έργου, ο οποίος έχει το 

δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 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 καταβολή αμοιβής. 

12.3 Εμπιστευτικότητα. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας 

Υλοποίησης (και οι προστεθέντες 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 
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πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής 

διάρκειας  της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή 

του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

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 πέντε (5)  πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΔΕΥΑ Αγιάς 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    

Για τον Δήμο Αγιάς 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

Βασίλειος Λέτσιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

 

 1. Τίτλος Πράξης:  

 

 

1.1 Τεχνική περιγραφή της πράξης: 

 

Στόχος του έργου είναι η  αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς : 

1) Σκήτη 

2) Ανατολή 

3) Αμυγδαλή 

4) Άνω Αμυγδαλή 

5) Ομόλιο 

6) Καρίτσα 

Η μελέτη  προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου και των συνοδών τεχνικών έργων χειρισμού του. 

2. Στοιχεία χωροθέτησης έργου: οικισμοί Δήμου Αγιάς. 

 

3. Προϋπολογισμός. 

ΥΠΟΕΡΓΟ:1 Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς 

3.580.000,00 € με ΦΠΑ 

Ενδεικτικός Συνολικός προϋπολογισμός  Πράξης 3.580.000,00 € με ΦΠΑ 

 

 

4. Διάρκεια υλοποίησης  

ΥΠΟΕΡΓΟ:1 Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς 

Ενδεικτικά: 36 μήνες  

 

5. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης : 36 Μήνες 
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