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          Στη Λαμία, σήμερα 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 70959/310/27-3-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 13Ο  

H.Δ. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας, για το 
έργο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ»,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη 
για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά ,   Φάνης Σπανός  & Αριστείδης Τασιός 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
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1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος  √ 
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα δύο (42), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 13ου θέματος  ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο  οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με 
αρίθμ. πρωτ. 67964/570/23-3-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα: 
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ΣΧΕΤ.:  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. Το υπ’ αρ. 3013/25-5-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με το οποίο αιτήθηκε την 
ένταξη του  στο θέμα έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

3. Την υπ’ αρ. 35/21-4-2008 / Δ.Ε.Υ.Α.Χ. απόφαση έγκρισης μελέτης του στο 
θέμα έργου. 

4. Την µε αριθµ. 127/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
(ΑΔΑ:7ΝΩΘ7ΛΗ-238) µε την οποία εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης των 
Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ766, ΣΑΠ066, ΣΑ   ΕΠ166, ΣΑΜΠ066 και 
ΣΑΜΠ766 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

5. Την με αριθμόν πρωτ. 103173/26-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΓΓ465ΧΙ8-Λ5Ν) απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης 
έργων στη ΣΑΕΠ066 και  με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου της 
παρούσας προγραμματικής  με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ»  με Κ.Α. 2017ΕΠ06600022 και 
προϋπολογισμό  150.000,00 €. 

6. Την µε αριθμ. 312/2017 (ΑΔΑ: 63ΛΘΟΕΚΜ-ΔΒΞ) απόφαση   του   Διοικητικού    
Συμβουλίου  της   Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας 
µε  την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της παρούσας Προγραμματικής  
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.Προέδρου 
Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την υπογραφή της  ο ορισμός εκπροσώπου µε τον 
αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης.  

7. Την µε αριθμ. 143/8409/21-2-2018 (ΑΔΑ: 6478ΟΡ-1ΛΙ) απόφαση ελέγχου 
νομιμότητας της 312/2017 απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς. 

8. Το αρ.πρωτ. 3766/39/22-03-18 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Εύβοιας. 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με βάση το 3766/39/22-03-18 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας 

προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ». 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 

μερών για την υλοποίηση του έργου από την  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Χαλκίδας και  την χρηματοδότησή του από το ΠΔΕ της Περιφέρειας και 

συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 066 για το ποσό των 150.000,00€ και από ίδιες πιστώσεις της 

ΔΕΥΑΧ για ποσό 500.000,00€.   

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών πόντισης ενός δίδυμου 

υποθαλασσίου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, διαμέτρου κάθε κλάδου Φ280mm. 
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Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε από το 

γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας που είναι ο Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης 

αυτού, δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου. Κατόπιν σχετικού 

αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στη διαδικασία 

ένταξης του έργου στη ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα της Δνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Εύβοιας, 

 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Χαλκίδας για το έργο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ 
ΣΟΥΒΑΛΑ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση 
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. 

2. Τον ορισμό ενός εκπρόσωπου της Περιφέρειας καθώς και αναπληρωτή αυτού 
(υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας) στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, ως ακολούθως: - ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικός Μηχ/κός  
ως πρόεδρος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας,  

- με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. 
Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

Συνημμένα 
 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ» 

 
 

Στη Λαμία σήμερα την ……../……/2018 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
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 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον Περιφερειάρχη, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Φορέας Χρηματοδότησης). 

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας , με 

έδρα την Χαλκίδα (Νεοφύτου 69 Χαλκίδα Τ.Κ. 34100)   (µε ΑΦΜ:997592478) και εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ./ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΝΙΔΑ  (Κύριος του έργου και Φορέας Υλοποίησης). 

Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει. 

2. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   

Αποκεντρωμένης Διοίκησης   -    Πρόγραμμα   Καλλικράτης»,   όπως   οι   παρ.   1.α    και 5 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και με το άρθρο 74 

του Ν. 4483/17  (ΦΕΚ-107 Α/31-7-174483/17). 

3. Του  Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 

2201/τ.Β΄/28-6-2017). 

4. Τον Νόμο1069/1980(ΦΕΚ 191 Α΄1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης.  

5. Το Νόμο 4485/2017, (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17). 

6. Το Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01-18). 

7. Το ΦΕΚ 556, Τεύχος 2ο 11-03-2013 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.».  

8. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

9. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του  ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 134453/23-12-15 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (τροποποίησης και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

46274/26.09.2017 (ΦΕΞ 2573/ΤΒ)» (ΦΕΚ 2857/β/28-12-2015). 

14. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ιδιαίτερα του άρθρου 104. 

15. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ -191 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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και έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αριθµ. 127/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:7ΝΩΘ7ΛΗ-238) µε την οποία 

εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ766, ΣΑΠ066, ΣΑ   ΕΠ166, ΣΑΜΠ066 

και ΣΑΜΠ766 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. Την με αριθμόν πρωτ. 103173/26-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΓΓ465ΧΙ8-Λ5Ν) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ066 και  με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 

της παρούσας προγραμματικής  με τίτλο: 

 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ»  με Κ.Α. 2017ΕΠ06600022 και προϋπολογισμό  150.000,00 €. 

3. Την µε αριθμ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση  του  κ.  Περιφερειάρχη  για  την   υπογραφή  της   καθώς  και   ο  

ορισμός εκπροσώπων  µε  τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης .  

4. Την µε αριθμ. 312/2017 (ΑΔΑ: 63ΛΘΟΕΚΜ-ΔΒΞ) απόφαση   του   Διοικητικού    Συμβουλίου  της   

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας µε  την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της   

παρούσας   Προγραμματικής  Σύμβασης, εγκρίνονται    οι    όροι    της, η εξουσιοδότηση του κ. Προέδρου 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την υπογραφή της  ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.  

5.  Την µε αριθμ. .........../2018 (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση ελέγχου νομιμότητας   της ........./2018 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-

Στερεάς. 

6. Την µε αριθμ. 143/8409/21-2-2018 (ΑΔΑ: 6478ΟΡ-1ΛΙ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της 312/2017 

απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς. 

7.  Την με αριθμ.  ......../2018  Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση 

του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπό και περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2) 

 Την περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3) 

 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 4) 

 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου (άρθρο 5) 
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 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6) 

 Τα δικαιώματα κ υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7) 

 Τις λοιπές ευθύνες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (άρθρο 8) 

 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 9). 

 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10). 

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11). 

 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12). 

 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13). 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του 

έργου µε τίτλο: «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ» από την 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί 

από την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ όπως παρουσιάζεται παρακάτω . Η ΔΕΥΑ 

Χαλκίδας διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων. 

Πρόκειται για την πόντιση ενός δίδυμου υποθαλασσίου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, διαμέτρου κάθε κλάδου 

Φ280mm. 

Το έργο ξεκινά από την προσαρμογή των δύο κλάδων στο κολλεκτέρ του αντλιοστασίου στην Βοιωτική Ακτή, 

που θα τροφοδοτεί τους αγωγούς ενώ η ροή θα μπορεί να διακόπτεται με δικλείδες. 

Ο πυθμένας πόντισης κατοπτεύεται και μέχρι βάθους -10,00m γίνεται εκσκαφή για να τοποθετηθεί ο αγωγός σε 

σκάμμα και προστατεύεται με σακκόλιθους σκυροδέματος. 

Μέχρι το μέγιστο βάθος που είναι -16,00m, ο αγωγός σκεπάζεται με σώματα από σκυρόδεμα σχήματος "Λ". 

Όπου υπάρχουν τοπικά χαμηλά στον πυθμένα και για να μην είναι ο αγωγός σε αιώρηση, γίνεται επίχωση με 

σακκόλιθους και άλλα φυσικά υλικά. 

Ο αγωγός είναι από HDPE και συγκολλάται ανά 12,00m τμημάτων ενώ ανά 60,00m γίνεται προσαρμογή 

φλάντζας ανοξείδωτης ώστε να μπορεί ευκολότερα ο αγωγός να ρυμουλκηθεί. 

Για την διευκόλυνση της πόντισης έχει προετοιμαστεί και με δύτες έχουν τοποθετηθεί σημάδια ώστε η πόντιση 

να είναι ελεγχόμενη. 

Η υλοποίηση των έργων κρίνεται επείγουσα και αναγκαστική, διότι με την κατασκευή του έργου θα 

αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο θέμα μόλυνσης του Ευβοϊκού κόλπου από πιθανή διαρροή και θα αναβαθμιστεί το 
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επίπεδο ζωής των κατοίκων και κατ’ επέκταση θα αναβαθμιστεί η τοπική και η ευρύτερη οικονομία λόγο της 

καλλίτερης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η σκοπιμότητα της δράσης προκύπτει από το γεγονός ότι παρότι υφιστάμενος αγωγός λειτούργησε με επιτυχία 

για πολλά χρόνια, λόγω του αγκυροβολίου αλιευτικών σκαφών, πληγώθηκε από άγκυρα και κατέστη 

επικίνδυνος για τη μόλυνση του κόλπου, κάτι που επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση του. 

Επίσης με την τοποθέτηση του νέου υποθαλάσσιου αγωγού εξασφαλίζεται μεγαλύτερος χρόνος ωφέλιμης ζωής 

με επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Τέλος η επισκεψιμότητα της περιοχής θα αυξηθεί αφού παράλληλα θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη των 

θαλάσσιων σπορ που αναπτύσσονται στην περιοχή.    

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

Το έργο θα εκτελεσθεί στην Δ. Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. 

 ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

       Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε τη μελέτη στο ποσόν των 550.000,00 € 

χωρίς  Φ.Π.Α.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), προβλέπεται η αντιστροφή 

υποχρέωσης του ΦΠΑ, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο με αριθμ πρωτ 

47159/ΕΥΘΥ 1045 25/09/2014 έγγραφο της Γενικής δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιφερειακής 

Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14 του 

συγκεκριμένου Νόμου, το έργο ανήκει στα τεχνικά έργα αποχέτευσης και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος-

εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων 

που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.   

Το έργο συν χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 066_ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

2017ΕΠ06600022)με ποσό 150.000,00€ μέσω επιχορήγησης και από ίδιες πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με Κ.Α.: 

150102.με ποσό 400.000,00€. 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Ομάδα Α.  ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
35.865,00 

Ομάδα Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
348.900,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 384.765,00 
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Γ.Ε & Ο.Ε (18% )   69.257,70 

ΣΥΝΟΛΟ 454.022,70 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)    68.103,40 

ΣΥΝΟΛΟ 522.126,10 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ    21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 543.126,10 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     6.873,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρις  Φ.Π.Α. 550.000,00 

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία του ΠΔΕ μετά από 

πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και  τις διατάξεις του 

άρθρου 7 της  ΚΥΑ 134453/23-12-15 περί έμμεσων πληρωμών. 

Συγκεκριμένα η καταβολή της χρηματοδότησης της Περιφέρειας θα γίνεται τμηματικά και αναλογικά και μέχρι 

το ποσό των 150.000,00€, με καταβολή  σε κάθε λογαριασμό του ποσοστού  της επιχορήγησης επί του 

συνολικού ποσού της σύμβασης (150.000/ συνολικό ποσό της σύμβασης ). 

Το υπόλοιπο ποσό των λογαριασμών , καθώς και οποιαδήποτε υπερσυμβατικό ποσό θα καταβληθεί από ιδίου 

πόρους της ΔΕΥΑΧ μέσω του Κ.Α. 150102 σύμφωνα με την σύμβαση του έργου.  

Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης σε κάθε λογαριασμό, θα γίνεται μετά την προσκόμιση εκ μέρους 

της ΔΕΥΑΧ των δικαιολογητικών της πλήρους εξόφλησης των προηγούμενων λογαριασμών.  

Η πληρωμή των εργασιών όσον αφορά την επιχορήγηση , θα πραγματοποιείται από Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις περί έμμεσων πληρωμών . 

Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ θα πραγματοποιείται από την Οικονομική 

Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που προκύψει έκπτωση η Περιφέρεια θα καταβάλει το σύνολο της δικής της συμμετοχής στο 

ποσό που έχει εγκριθεί και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδότησης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται ότι: 

 «Κύριος του έργου» είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Χαλκίδας.  
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 «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές και μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 

 Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,    (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία της, σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν 4412/2016 όπως ισχύει). 

 Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  των εφαρμοζόμενων διατάξεων για 

την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του έργου. 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα 

οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και 

προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, µε 

δικές της δαπάνες και ευθύνη. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα 

πέντε  (35) μήνες.  

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει 

 Τη  χρηματοδότηση του  έργου, με επιχορήγηση, όπως  αυτό  περιγράφεται στη  μελέτη και  μέχρι  του  

ποσού των 150.000,00 ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) . 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ( ως προς τη χρηματοδότηση του έργου) στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου  

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΑΔΑ: Ψ2ΠΧ7ΛΗ-ΖΤ6



Β. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας αναλαμβάνει: 

 Τη μέριμνα για την αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο της 

παρούσας προγραμματικής.  

 Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων 

πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την 

επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του. 

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη  

μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η 

απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. 

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό της. 

 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου κάθε 

πιστοποίησης προς ενημέρωσή της. 

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των 

απαιτούμενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας όπου αυτό απαιτείται . Την ευθύνη για τη 

φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. 

 Την καθολική µέριµνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των 

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή 

βλαβών ή καταστροφών. 

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο. 

Παράλληλα θα φροντίσει για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου. 

 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα µε 

πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν 

την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

 Την αποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξής Στερεάς Ελλάδας καθώς και στην αρμόδια ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε  πιστοποίησης δαπάνης και  

λογαριασμό έργου  που  φέρει  την  έγκριση  των Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνοδευόμενη 

από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να 

προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)   είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των 

όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς 

ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων 

αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου. 
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2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή 

πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και 

πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και  τον  

νόμο  υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ευθύνεται κατά νόμο έναντι  της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. 

3. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)   είναι η µόνη υπεύθυνη για καταβολή 

αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη 

νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα 

από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του 

έργου. 

4. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)   οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία 

διαδικασία αρμοδιότητάς της και γενικότερα να μεριμνά για  την  ομαλή  και  απρόσκοπτη εξέλιξη  και  

ολοκλήρωση των  έργων  και  την  απορρόφηση των πιστώσεων. 

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για 

οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται, παρά την αποκλειστική ευθύνη της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ., να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  µπορεί να αναζητήσει 

αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους των 

συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 

 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Εύβοιας : 

 ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του 

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

 

2. Δύο εκπρόσωπους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.):    

•  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., µε αναπληρωτή του τον ΓΙΑΝΝΟΥΚΟ 
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ΓΕΩΡΓΙΟ Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,   

     •  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., µε αναπληρωτή του τον ΦΟΥΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   

 οι οποίοι ορίστηκαν µε την υπ’ αριθμόν  312/2017 απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. . 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους όρους αυτής 

και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού - 

πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση 

της προγραμματικής σύμβασης 

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 

 εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων 

της προγραμματικής σύμβασης, μετά τον έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα. 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου της και µε 

γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά µέλη 

της, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 

τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Εύβοιας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της. Τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η 

Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για  κάθε  θέμα  µε  απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των  παρόντων 

µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή 

ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χρέη 

γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ./ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να 

τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής, δύναται να χορηγηθεί έως το 

τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη 

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου , τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο 
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νομιμότητας και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας 

της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου αυτής. 

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 άρθρο 104, δύναται να τροποποιηθεί το ποσό 

χρηματοδότησης μετά από αντίστοιχη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον 

έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών 

ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 

μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση 

που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης. 

3. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς , τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση , εφόσον δεν 

επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Χαλκίδας. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων 

της παρούσας  σύμβασης  η  οποία  δεν  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης της  

παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. 

ΆΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών 

συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος 

θα λάβει δύο (2). 

 

 
 

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας 
 Ο Πρόεδρος  Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

‘ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ’  

  2018 2019 2020 2021 

  ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥ
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα, α) εγκρίνει την σύναψη και το  σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Χαλκίδας για το έργο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ 
ΣΟΥΒΑΛΑ», σύμφωνα με το συνημμένο  σχέδιο , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  β) εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για 
την υπογραφή της και γ) ορίζει ένα εκπρόσωπο της Περιφέρειας καθώς και τον  
αναπληρωτή αυτού (υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας) στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως:  

- ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικός Μηχ/κός  ως πρόεδρος, Αν. Προϊστάμενος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας,  
- με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. 
Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 
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ΣΧΕΔΙΟ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ» 

 
 

Στη Λαμία σήμερα την ……../……/2018 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον Περιφερειάρχη, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Φορέας Χρηματοδότησης). 

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας , με 

έδρα την Χαλκίδα (Νεοφύτου 69 Χαλκίδα Τ.Κ. 34100)   (µε ΑΦΜ:997592478) και εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ./ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΝΙΔΑ  (Κύριος του έργου και Φορέας Υλοποίησης). 

 

Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει. 

2. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   

Αποκεντρωμένης Διοίκησης   -    Πρόγραμμα   Καλλικράτης»,   όπως   οι   παρ.   1.α    και 5 αντικαταστάθηκαν 

µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17  (ΦΕΚ-

107 Α/31-7-174483/17). 

3. Του  Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 

2201/τ.Β΄/28-6-2017). 

4. Τον Νόμο1069/1980(ΦΕΚ 191 Α΄1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.  

5. Το Νόμο 4485/2017, (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17). 

6. Το Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01-18). 

7. Το ΦΕΚ 556, Τεύχος 2ο 11-03-2013 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.».  

8. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των Περιφερειών. 
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9. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του  ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 134453/23-12-15 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (τροποποίησης και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

46274/26.09.2017 (ΦΕΞ 2573/ΤΒ)» (ΦΕΚ 2857/β/28-12-2015). 

14. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ιδιαίτερα του άρθρου 104. 

15. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ -191 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αριθµ. 127/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:7ΝΩΘ7ΛΗ-238) µε την οποία 

εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ766, ΣΑΠ066, ΣΑ   ΕΠ166, ΣΑΜΠ066 και 

ΣΑΜΠ766 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. Την με αριθμόν πρωτ. 103173/26-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΓΓ465ΧΙ8-Λ5Ν) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ066 και  με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου της 

παρούσας προγραμματικής  με τίτλο: 

 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ»  με Κ.Α. 2017ΕΠ06600022 και προϋπολογισμό  150.000,00 €. 

3. Την µε αριθμ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση  του  κ.  Περιφερειάρχη  για  την   υπογραφή  της   καθώς  και   ο  ορισμός 

εκπροσώπων  µε  τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .  

4. Την µε αριθμ. 312/2017 (ΑΔΑ: 63ΛΘΟΕΚΜ-ΔΒΞ) απόφαση   του   Διοικητικού    Συμβουλίου  της   Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας µε  την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της   παρούσας   

Προγραμματικής  Σύμβασης, εγκρίνονται    οι    όροι    της, η εξουσιοδότηση του κ. Προέδρου Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

για την υπογραφή της  ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.  

5. Την µε αριθμ. .........../2018 (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση ελέγχου νομιμότητας   της ........./2018 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς. 

6. Την µε αριθμ. 143/8409/21-2-2018 (ΑΔΑ: 6478ΟΡ-1ΛΙ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της 312/2017 

απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς. 

7. Την με αριθμ.  ......../2018  Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση 

του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπό και περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2) 

 Την περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3) 

 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 4) 

 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου (άρθρο 5) 

 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6) 

 Τα δικαιώματα κ υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7) 

 Τις λοιπές ευθύνες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (άρθρο 8) 

 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 9). 

 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10). 

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11). 

 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12). 

 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13). 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του 

έργου µε τίτλο: «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ» από την 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί 

από την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ όπως παρουσιάζεται παρακάτω . Η ΔΕΥΑ 

Χαλκίδας διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων. 

Πρόκειται για την πόντιση ενός δίδυμου υποθαλασσίου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, διαμέτρου κάθε κλάδου 

Φ280mm. 

Το έργο ξεκινά από την προσαρμογή των δύο κλάδων στο κολλεκτέρ του αντλιοστασίου στην Βοιωτική Ακτή, 

που θα τροφοδοτεί τους αγωγούς ενώ η ροή θα μπορεί να διακόπτεται με δικλείδες. 

Ο πυθμένας πόντισης κατοπτεύεται και μέχρι βάθους -10,00m γίνεται εκσκαφή για να τοποθετηθεί ο αγωγός σε 

σκάμμα και προστατεύεται με σακκόλιθους σκυροδέματος. 
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Μέχρι το μέγιστο βάθος που είναι -16,00m, ο αγωγός σκεπάζεται με σώματα από σκυρόδεμα σχήματος "Λ". 

Όπου υπάρχουν τοπικά χαμηλά στον πυθμένα και για να μην είναι ο αγωγός σε αιώρηση, γίνεται επίχωση με 

σακκόλιθους και άλλα φυσικά υλικά. 

Ο αγωγός είναι από HDPE και συγκολλάται ανά 12,00m τμημάτων ενώ ανά 60,00m γίνεται προσαρμογή 

φλάντζας ανοξείδωτης ώστε να μπορεί ευκολότερα ο αγωγός να ρυμουλκηθεί. 

Για την διευκόλυνση της πόντισης έχει προετοιμαστεί και με δύτες έχουν τοποθετηθεί σημάδια ώστε η πόντιση 

να είναι ελεγχόμενη. 

Η υλοποίηση των έργων κρίνεται επείγουσα και αναγκαστική, διότι με την κατασκευή του έργου θα 

αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο θέμα μόλυνσης του Ευβοϊκού κόλπου από πιθανή διαρροή και θα αναβαθμιστεί το 

επίπεδο ζωής των κατοίκων και κατ’ επέκταση θα αναβαθμιστεί η τοπική και η ευρύτερη οικονομία λόγο της 

καλλίτερης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η σκοπιμότητα της δράσης προκύπτει από το γεγονός ότι παρότι υφιστάμενος αγωγός λειτούργησε με επιτυχία 

για πολλά χρόνια, λόγω του αγκυροβολίου αλιευτικών σκαφών, πληγώθηκε από άγκυρα και κατέστη 

επικίνδυνος για τη μόλυνση του κόλπου, κάτι που επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση του. 

Επίσης με την τοποθέτηση του νέου υποθαλάσσιου αγωγού εξασφαλίζεται μεγαλύτερος χρόνος ωφέλιμης ζωής 

με επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Τέλος η επισκεψιμότητα της περιοχής θα αυξηθεί αφού παράλληλα θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη των 

θαλάσσιων σπορ που αναπτύσσονται στην περιοχή.    

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

Το έργο θα εκτελεσθεί στην Δ. Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. 

 

 ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

       Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε τη μελέτη στο ποσόν των 550.000,00 € 

χωρίς  Φ.Π.Α.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), προβλέπεται η αντιστροφή 

υποχρέωσης του ΦΠΑ, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο με αριθμ πρωτ 

47159/ΕΥΘΥ 1045 25/09/2014 έγγραφο της Γενικής δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιφερειακής 

Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14 του 
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συγκεκριμένου Νόμου, το έργο ανήκει στα τεχνικά έργα αποχέτευσης και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος-

εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων 

που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.   

Το έργο συν χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 066_ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

2017ΕΠ06600022)με ποσό 150.000,00€ μέσω επιχορήγησης και από ίδιες πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με Κ.Α.: 

150102.με ποσό 400.000,00€. 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Ομάδα Α.  ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
35.865,00 

Ομάδα Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
348.900,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 384.765,00 

Γ.Ε & Ο.Ε (18% )   69.257,70 

ΣΥΝΟΛΟ 454.022,70 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)    68.103,40 

ΣΥΝΟΛΟ 522.126,10 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ    21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 543.126,10 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     6.873,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρις  Φ.Π.Α. 550.000,00 

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία του ΠΔΕ μετά από 

πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και  τις διατάξεις του 

άρθρου 7 της  ΚΥΑ 134453/23-12-15 περί έμμεσων πληρωμών. 

Συγκεκριμένα η καταβολή της χρηματοδότησης της Περιφέρειας θα γίνεται τμηματικά και αναλογικά και μέχρι 

το ποσό των 150.000,00€, με καταβολή  σε κάθε λογαριασμό του ποσοστού  της επιχορήγησης επί του 

συνολικού ποσού της σύμβασης (150.000/ συνολικό ποσό της σύμβασης ). 

Το υπόλοιπο ποσό των λογαριασμών , καθώς και οποιαδήποτε υπερσυμβατικό ποσό θα καταβληθεί από ιδίου 

πόρους της ΔΕΥΑΧ μέσω του Κ.Α. 150102 σύμφωνα με την σύμβαση του έργου.  

Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης σε κάθε λογαριασμό, θα γίνεται μετά την προσκόμιση εκ μέρους 

της ΔΕΥΑΧ των δικαιολογητικών της πλήρους εξόφλησης των προηγούμενων λογαριασμών.  

Η πληρωμή των εργασιών όσον αφορά την επιχορήγηση , θα πραγματοποιείται από Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις περί έμμεσων πληρωμών . 
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Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ θα πραγματοποιείται από την Οικονομική 

Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που προκύψει έκπτωση η Περιφέρεια θα καταβάλει το σύνολο της δικής της συμμετοχής στο 

ποσό που έχει εγκριθεί και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδότησης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται ότι: 

 «Κύριος του έργου» είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Χαλκίδας.  

 «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές και μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 

 Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,    (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία της, σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν 4412/2016 όπως ισχύει). 

 Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  των εφαρμοζόμενων διατάξεων για 

την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του έργου. 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα 

οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και 

προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, µε 

δικές της δαπάνες και ευθύνη. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα 

πέντε  (35) μήνες.  

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
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ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει 

 Τη  χρηματοδότηση του  έργου, με επιχορήγηση, όπως  αυτό  περιγράφεται στη  μελέτη και  μέχρι  του  

ποσού των 150.000,00 ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) . 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ( ως προς τη χρηματοδότηση του έργου) στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου  

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Β. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας αναλαμβάνει: 

 Τη μέριμνα για την αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο της 

παρούσας προγραμματικής.  

 Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων 

πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την 

επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του. 

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη  

μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η 

απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. 

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό της. 

 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου κάθε 

πιστοποίησης προς ενημέρωσή της. 

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των 

απαιτούμενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας όπου αυτό απαιτείται . Την ευθύνη για τη 

φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. 

 Την καθολική µέριµνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των 

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή 

βλαβών ή καταστροφών. 

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο. 

Παράλληλα θα φροντίσει για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου. 

 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα µε 

πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν 
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την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

 Την αποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξής Στερεάς Ελλάδας καθώς και στην αρμόδια ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε  πιστοποίησης δαπάνης και  

λογαριασμό έργου  που  φέρει  την  έγκριση  των Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνοδευόμενη 

από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να 

προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)   είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των 

όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας 

και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και 

εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή 

πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και 

πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και  τον  νόμο  

υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ευθύνεται κατά νόμο έναντι  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην 

περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. 

3. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)   είναι η µόνη υπεύθυνη για καταβολή 

αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία 

υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την 

αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. 

4. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)   οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία 

διαδικασία αρμοδιότητάς της και γενικότερα να μεριμνά για  την  ομαλή  και  απρόσκοπτη εξέλιξη  και  

ολοκλήρωση των  έργων  και  την  απορρόφηση των πιστώσεων. 

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για 

οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται, παρά την αποκλειστική ευθύνη της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ., να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  µπορεί να αναζητήσει 

αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους των 

συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 

 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Εύβοιας : 

 ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του 

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

 

2. Δύο εκπρόσωπους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.):    

•  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., µε αναπληρωτή του τον ΓΙΑΝΝΟΥΚΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,   

     •  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., µε αναπληρωτή του τον ΦΟΥΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   

 οι οποίοι ορίστηκαν µε την υπ’ αριθμόν  312/2017 απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. . 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους όρους αυτής 

και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού - 

πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση 

της προγραμματικής σύμβασης 

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 

 εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων 

της προγραμματικής σύμβασης, μετά τον έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα. 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου της και µε 

γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά µέλη 

της, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 

τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Εύβοιας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της. Τα 
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μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η 

Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για  κάθε  θέμα  µε  απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των  παρόντων 

µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή 

ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χρέη 

γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ./ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να 

τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής, δύναται να χορηγηθεί έως το 

τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη 

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου , τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο 

νομιμότητας και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας 

της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου αυτής. 

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 άρθρο 104, δύναται να τροποποιηθεί το ποσό 

χρηματοδότησης μετά από αντίστοιχη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον 

έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών 

ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 

μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση 

που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης. 

3. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς , τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση , εφόσον δεν επιλυθεί 

συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Χαλκίδας. 
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ΆΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων 

της παρούσας  σύμβασης  η  οποία  δεν  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης της  

παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. 

 

ΆΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών 

συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος 

θα λάβει δύο (2). 

 

 
 

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας 
 Ο Πρόεδρος  Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
‘ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ’ 

  2018 2019 2020 2021 

  ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ-
ΔΕΚ 

ΙΑΝ-
ΦΕΒ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-33 34-35 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  MHNEΣ 35 

                       

2 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του 
Έργου.                        

 Διενέργεια δημοπράτησης 
                       

3 
Συνεδριάσεις επιτροπής, Εγκρίσεις 

πρακτικών από Δ.Σ. & Π.Σ. και 
αποστολή προς έγκρισή.                        

 Αποστολή προς έγκριση Σχεδίου 
Σύμβαση και Υπογραφή Σύμβασης                          

4 Υλοποίηση του Έργου 
                         

5 Χρόνος Συντήρησης έως την Οριστική 
Παραλαβή του έργου 
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