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          Στη Θήβα σήμερα 05 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο Επαμεινώνδας» (Σ.Φ.Ε) 
(οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 70474 / 251/ 29.03.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 3η 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 21ο 
Η.Δ. 

Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ), για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού, για 
την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, για την αρδευτική  περίοδο  2019 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Γεώργιο Κελαϊδίτη,  Περιφερειακό Σύμβουλο 
με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει 
τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από 
την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την 
τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το 
οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο 
κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 3η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

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 
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
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➢ 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 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  

3 Αραβαντινού Πέγκυ  √ 3 Σύρου Ελένη √  

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  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος  √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 13 7 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα.  

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στην 
εισηγήτρια του 21ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά, η οποία έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 3372/ 
22.03.2019 εισήγησή της, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010)όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

2. To Ν4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 143 Α) 

3. Τον  Ν.4071/12 (ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη ,την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη      Διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ  ΦΕΚ85/Α/11-4-2012 

4. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 143 Α/ 5-8-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
5. Την αριθμ. 357/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας «περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» 
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6. Την αριθμ. 9300/213500/27-12-2018(ΑΔΑ:ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ) απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «περί επικύρωσης της 
αρ.357/2018 απόφασης του Π.Σ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».           

7. Την αριθ. 208/19-6-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας για τον ορισμό 
αρμοδιοτήτων και συνέργειας των υπηρεσιών της ΠΕ Βοιωτίας  στην διαχείριση του 
επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργηθέντος οργανισμού Κωπαϊδας. 

8. Την αριθμ. 229/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου « Περί οργάνωσης και 
διοίκησης του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαϊδας» 

9. Την αριθμ. 146/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Τροποποίηση της  υπ’ 
αριθμ. 129/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο « Έγκριση 
κανονισμού άρδευσης Κωπαιδικού Πεδίου» 

10. Την αριθμ. 3/7-3-2019 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ , με την οποία 
εγκρίνεται η διάθεση ακατέργαστου ύδατος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

13. To Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς   Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-
2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

14. Την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης της απαιτούμενης ποσότητας ύδατος (7.000.000 
κυβικών μέτρων) για την ομαλή άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου κατά την αρδευτική 
περίοδο 2019 . 

                                                                 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Τη λήψη απόφασης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, για τη διάθεση έναντι 
τιμήματος, των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού (εκτιμώμενη ποσότητα 7.000.000 
κ.μ.), για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο 2019, 
με τους όρους που αναφέρονται στο συνυποβαλλόμενο σχέδιο που έχει συμφωνηθεί.   
     

    

   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

    Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 ( Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 8, ν.4071/12) 

Μεταξύ 

Της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Και  

Του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ», 

για την Υπηρεσία 

« ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2019 » 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
 

 

 

 

 

 

 

[Λιβαδειά,      -       -2019] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

« Υπηρεσίες  διάθεσης ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση  

του Κωπαϊδικού Πεδίου   για το έτος 2019»  

 

Στη Λιβαδειά , σήμερα την       -     -2019, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με ΑΦΜ 

997947718,   Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Βοιωτίας, 

2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί 

της Λ. Κηφισίας αρ. 124 & Ιατρίδου 2, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, 

κ. Στυλιανό Κοροβέση του Ευαγγέλου (ΦΕΚ 99/06-03-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),   το  οποίο  θα 

αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

  Έχοντας υπόψη την κείμενη 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 και 278 αυτού. 

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

3. To Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς   Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α /27-

12-2010). 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 

5. Την υπ’ αριθμ’ 229/2014  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία «Εγκρίθηκε το σχέδιο Οργάνωσης και 

διοίκησης του επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργηθέντος Οργανισμού 

Κωπαΐδας»  

6.  Την υπ’ 148337/1427 (ΦΕΚ 67/Β΄/16-1-2015) περί «Μεταβίβασης στην Φανή 

Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας την  άσκηση της αρμοδιότητας 

εκπροσώπησης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όσον αφορά τη σύναψη 

συμβάσεων αναγκαίες για την διαχείριση του επιχειρησιακού αντικειμένου του 

πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας» 

7. Το γεγονός ότι: 

(α) η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή,  κατοχή και 
διαχείρισή  της τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συστήματος άρδευσης της 
πρωτεύουσας που της έχουν μεταβιβαστεί, δυνάμει της με αριθμό 12.271/28-11-1999 
απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία προσυπογράφηκε από τον Υπουργό 
Οικονομικών και αποτελεί τίτλο μεταβίβασης, κατά τη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 4 Ν. 
2744/1999. Τμήμα των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων είναι και το Εξωτερικό 
Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ), την υποχρέωση και το δικαίωμα διαχείρισης, συντήρησης 
και λειτουργίας του οποίου έχει η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του αρ. 4 του Ν. 2744/1999. 
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(β) Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, είναι  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο 
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και  έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
διάθεσης ακατέργαστου ύδατος από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα και κατά 
συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια ύδατος για την κάλυψη των 
υδροδοτικών τους αναγκών φορείς, δεν έχουν την συμβατική αυτονομία, ανεξαρτησία 
και αυτοτέλεια επιλογής του αναδόχου αλλά, αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να 
συμβληθούν με τον αποκλειστικό διαθέτη αυτού (Ε.Σ. 2976/2015 VI Τμήμα).  

8. Τη  διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύει  με την οποία ανατέθηκε 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η διαχείριση της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, 

μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαίδας» στην οποία ορίζεται μεταξύ 

άλλων ότι «οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του 

ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 

9. Το γεγονός  ότι, λαμβανομένου  υπόψη του γεγονότος ότι τα νερά της περιοχής 

Βοιωτίας – Λοκρίδας, έχουν δεσμευθεί να αντλούνται για την ενίσχυση της υδροδότησης 

της Αθήνας, δια του αντλιοστασίου Διστόμου, και  ότι η ενίσχυση της άρδευσης του 

Κωπαϊδικού Πεδίου συντελεί στην διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και της 

επάρκειας αγροτικών προϊόντων  και ενισχύει καθοριστικά την Εθνική Οικονομία, η 

ΕΥΔΑΠ διέθεσε από το 1996  τις απαιτούμενες ποσότητες αδιύλιστου νερού προς τον 

Οργανισμό Κωπαϊδας από τον αγωγό (κανάλι) του  Μόρνου για τις ανάγκες ενίσχυσης 

της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου (περίπου 7 εκατομμύρια κ.μ. ετησίως) και η 

διάθεση αυτή νερού συνεχίστηκε και στις αρδευτικές περιόδους 2015 , 2016, 2017 και 

2018 που η  ευθύνη της άρδευσης έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,    

10. Την ανάγκη  συνέχισης της ενίσχυσης της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και για το 

χρονικό διάστημα, από 1-6-2019 έως 31-8-2019 από το Εξωτερικό Υδροδοτικό 

Σύστημα (κανάλι Μόρνου)  μέσω του αντλιοστασίου στο Δίστομο Βοιωτίας και την 

συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις δαπάνες διαχείρισης του ύδατος που 

θα διατεθεί.  

11. Την επιβαλλόμενη συμβολή  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  στις δαπάνες 

διαχείρισης των ποσοτήτων νερού που διατίθενται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ 

για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, επ’ ωφελεία της εθνικής 

παραγωγής και οικονομίας. 

12. Την υπ’ αριθ. 3/7-3-2019 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, με την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση 7.000.000 κ.μ. ακατέργαστου νερού στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας το διάστημα από   1-6-2019 έως 31-8-2019 έναντι ετήσιου εύλογου τιμήματος 

68.200,00 € και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά ο πρόεδρος για την υπογραφή της παρούσας 

σύμβαση. 

 
13. Την υπ΄ αριθμ. 357/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

 
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 357/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας 
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15. Την υπ’ αριθ. ……. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας που ενέκρινε την παρούσα 

16. Την αριθμ.  ………        ανάληψη δαπάνης 

      Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης 
4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων  
5. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές  
6. Διάρκεια  
7. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης  
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες 
9. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού 
10. Τελικές και Λοιπές  διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

         ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο Κύριος του Έργου που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , προγραμματίζει την 

υλοποίηση του έργου  « Υπηρεσίες διάθεσης ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση του 

Κωπαϊδικού Πεδίου  για το έτος 2019» Η παρούσα υπηρεσία είναι  συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200€)  για το  

αρδευτικό έτος 2019.  

ΑΡΘΡΟ 3  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
    Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί   η   παροχή υπηρεσιών   

διάθεσης ύδατος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ,  που αποτελεί τον δημόσιο φορέα 

διαχείρισης του ακατέργαστου ύδατος που διοχετεύεται για την άρδευση της πρωτεύουσας από 

την αγωγό του Μόρνου και θα είναι «ο Φορέας Υλοποίησης» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

που είναι «ο Κύριος του Έργου» και διαχειρίζεται την   άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, των 

αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαϊδικού 

Πεδίου για την αρδευτική  περίοδο  2019 ήτοι για το χρονικό από 1-6-2019  έως 31-08-2019 και 

κάθε αναγκαία για τον σκοπό αυτό ενέργεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ.   

     Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης στον οποίο τις αναθέτει ο 

Κύριος του Έργου,  όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. Καμία 

τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον 

τρόπο υλοποίησης του Έργου. 

   Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης άρδευσης του Κωπαϊδικού 

Πεδίου στους θερινούς μήνες (από Ιούνιο έως και Αύγουστο) του έτους  ισχύος της παρούσας, 

με στόχο τη διασφάλιση της άρδευσης της αγροτικής παραγωγής της περιοχής 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  
 

• Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά : α)  εργασίες και υλικά για έργα που είναι απαραίτητα να 
γίνουν, για την άρδευση, με ακατέργαστο νερό, του Κωπαϊδικού Πεδίου, β) την 
ηλεκτροδότηση, φύλαξη, συντήρηση και λειτουργία  των αντλητικών συγκροτημάτων και 
γ) την έναρξη, λήξη και παρακολούθηση της άντλησης, 

• Την ευθύνη  διαχείρισης και διανομής του από την αρχή του καταθλιπτικού αγωγού στο 
αντλιοστάσιο Καρυάς, μέχρι του οποίου ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ.  

• Να καταβάλλει στον φορέα υλοποίησης ως αντίτιμο για τη διάθεση έως 7.000.000,00 κ.μ. 
ακατέργαστου ύδατος το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200€)  ως  
ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα, για την τρέχουσα περίοδο από 1-6-2019 έως 31-8-2019.  

• Να υποβάλει εγκαίρως στο Φορέα Υλοποίησης , το απαιτούμενο αίτημα για την έναρξη 
της άντλησης και της διάθεσης του ύδατος, προσδιορίζοντας τη διάρκεια και τη μέγιστη 
ποσότητα του ζητούμενου ύδατος. 

• Να παρακολουθεί την ροή και να ενημερώνει το Φορέα Υλοποίησης, για κάθε πρόβλημα 
στην ποιότητα ή τις ποσότητες, που θα διαπιστώσει.    

 
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
 

• Για το χρονικό διάστημα από 1-6-2019 έως 31-8-2019, να παρέχει τις αναγκαίες 
υπηρεσίες, που επιτρέπουν την χορήγηση ακατέργαστου νερού  στην  μέγιστη 
απολήψιμη ποσότητα  ημερησίως, ήτοι 96.000 κυβικών μέτρων ανά 24ωρο , από το 
αντλιοστάσιο του Μόρνου μέσω του Υδραγωγείου Διστόμου, για την ενίσχυση της 
άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου (εκτιμώμενη ποσότητα  7.000.000 κυβικών μέτρων).  

• Την  ευθύνη της διάθεσης του νερού μέχρι την αρχή του καταθλιπτικού αγωγού στο 
αντλιοστάσιο Καρυάς.  

• Την έγκαιρη ανταπόκριση στο αίτημα του  Κυρίου  του Έργου για την θέση σε λειτουργία 
το αντλιοστασίου και την έναρξη της διάθεσης του ακατέργαστου νερού εντός του άνω 
χρονικού διαστήματος.  

• Την διαρκή παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας του διατιθέμενου ύδατος 
ώστε να είναι κατάλληλο και επαρκές για την χρήση της άρδευσης.  

• Την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου για κάθε πρόβλημα ή 
περιορισμό στην διάθεση του ύδατος. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

                 Ο συνολικός  προϋπολογισμός της δαπάνης υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας 

ανέρχεται για το χρόνο της διάρκειάς του  στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(68.200€)  ως  ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα για ποσότητα νερού έως 7.000.000 κυβικά .  Το 

ποσό θα καλυφθεί στο σύνολό του από ίδιες πιστώσεις και συγκεκριμένα από τα έσοδα των 

αρδευτικών τελών της Π.Ε. Βοιωτίας από τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 5429  «Λοιπές 

Γεωργικές Δαπάνες – Οργανισμός Κωπαΐδας» 

         Η πληρωμή  της υπηρεσίας διάθεσης του νερού θα γίνει εφάπαξ μετά την 31-8-2019 (λήξη 

αρδευτικής περιόδου) μετά από πιστοποίηση  από την επιβλέπουσα επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης  αρχίζει και διαρκεί 1-6-2019   έως 31-8- 2019.  

ΑΔΑ: 7ΖΧ37ΛΗ-Θ39



Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί  για δέκα 

(10) το πολύ ημέρες, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των 

συμβαλλομένων.  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Λιβαδειά . 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας:΄ 

1. Μήτσης Αντώνιος Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΤΑΟΚ Αλιάρτου,  Πρόεδρος επιτροπής 

Για την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ  

2. ………………………… 

3. ………………………. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση και εκτέλεση της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της εκπλήρωσης 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 
μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  η παράταση του 
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο 
εφαρμογής της.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 
και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά στο τέλος κάθε μήνα από τους δύο της  
διάρκειας της παρούσας  και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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.  
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Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 
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  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 10  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της και μονομερώς 

ακόμη, να μειώνει ή/και να διακόπτει τις χορηγούμενες ποσότητες ακατέργαστου νερού 

σε περιπτώσεις λειψυδρίας, θεομηνιών ή όποιου άλλου γεγονότος ένεκα του οποίου 

επηρεάζεται ή/και θίγεται το δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή/και των φορέων του Ν. 1069/1980 που υδροδοτούνται 

κατά μήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.), στη γεωγραφική περιοχή 

δραστηριότητάς τους. 

 
2. Πάσα αναφυόμενη διαφορά εκ της παρούσης συμβάσεως θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη 

αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

3. Η παρούσα σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της απόφασης του ΔΣ της 

Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ από το εποπτεύουσα  Δ6 Διεύθυνση Έργων, Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την έγκριση της  

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας.  

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται  
ως ακολούθως σε πέντε αντίτυπα (5) 

                                                   

 

                                                    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Για την Περιφερειακή  Ενότητα Βοιωτίας 

Η Αντιπεριφερειάρχης 

 

                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ      ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, για τη 
διάθεση έναντι τιμήματος, των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού 
(εκτιμώμενη ποσότητα 7.000.000 κ.μ.), για την ενίσχυση της άρδευσης του 
Κωπαίδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο 2019, με τους όρους που 
αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που έχει 
συμφωνηθεί, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». κ. Σοφία-Ιωάννα Ντούρου. 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος  της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 ( Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 8, ν.4071/12) 

Μεταξύ 

Της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Και  

Του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ», 

για την Υπηρεσία 

« ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2019 » 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
 

 

 

 

 

 

 

[Λιβαδειά,      -       -2019] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

« Υπηρεσίες  διάθεσης ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση  

του Κωπαϊδικού Πεδίου   για το έτος 2019»  

 

Στη Λιβαδειά , σήμερα την       -     -2019, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με ΑΦΜ 

997947718,   Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Βοιωτίας, 

2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί 

της Λ. Κηφισίας αρ. 124 & Ιατρίδου 2, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, 

κ. Στυλιανό Κοροβέση του Ευαγγέλου (ΦΕΚ 99/06-03-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),   το  οποίο  θα 

αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

  Έχοντας υπόψη την κείμενη 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 και 278 αυτού. 

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

3. To Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς   Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α /27-

12-2010). 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 

5. Την υπ’ αριθμ’ 229/2014  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία «Εγκρίθηκε το σχέδιο Οργάνωσης και 

διοίκησης του επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργηθέντος Οργανισμού 

Κωπαΐδας»  

6.  Την υπ’ 148337/1427 (ΦΕΚ 67/Β΄/16-1-2015) περί «Μεταβίβασης στην Φανή 

Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας την  άσκηση της αρμοδιότητας 

εκπροσώπησης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όσον αφορά τη σύναψη 

συμβάσεων αναγκαίες για την διαχείριση του επιχειρησιακού αντικειμένου του 

πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας» 

 
7. Το γεγονός ότι: 

(α) η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή,  κατοχή και 
διαχείρισή  της τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συστήματος άρδευσης της 
πρωτεύουσας που της έχουν μεταβιβαστεί, δυνάμει της με αριθμό 12.271/28-11-1999 
απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία προσυπογράφηκε από τον Υπουργό 
Οικονομικών και αποτελεί τίτλο μεταβίβασης, κατά τη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 4 Ν. 
2744/1999. Τμήμα των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων είναι και το Εξωτερικό 
Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ), την υποχρέωση και το δικαίωμα διαχείρισης, συντήρησης 
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και λειτουργίας του οποίου έχει η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του αρ. 4 του Ν. 2744/1999. 

(β) Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, είναι  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο 
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και  έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
διάθεσης ακατέργαστου ύδατος από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα και κατά 
συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια ύδατος για την κάλυψη των 
υδροδοτικών τους αναγκών φορείς, δεν έχουν την συμβατική αυτονομία, ανεξαρτησία 
και αυτοτέλεια επιλογής του αναδόχου αλλά, αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να 
συμβληθούν με τον αποκλειστικό διαθέτη αυτού (Ε.Σ. 2976/2015 VI Τμήμα).  

8. Τη  διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύει  με την οποία ανατέθηκε 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η διαχείριση της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, 

μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαίδας» στην οποία ορίζεται μεταξύ 

άλλων ότι «οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του 

ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 

9. Το γεγονός  ότι, λαμβανομένου  υπόψη του γεγονότος ότι τα νερά της περιοχής 

Βοιωτίας – Λοκρίδας, έχουν δεσμευθεί να αντλούνται για την ενίσχυση της υδροδότησης 

της Αθήνας, δια του αντλιοστασίου Διστόμου, και  ότι η ενίσχυση της άρδευσης του 

Κωπαϊδικού Πεδίου συντελεί στην διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και της 

επάρκειας αγροτικών προϊόντων  και ενισχύει καθοριστικά την Εθνική Οικονομία, η 

ΕΥΔΑΠ διέθεσε από το 1996  τις απαιτούμενες ποσότητες αδιύλιστου νερού προς τον 

Οργανισμό Κωπαϊδας από τον αγωγό (κανάλι) του  Μόρνου για τις ανάγκες ενίσχυσης 

της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου (περίπου 7 εκατομμύρια κ.μ. ετησίως) και η 

διάθεση αυτή νερού συνεχίστηκε και στις αρδευτικές περιόδους 2015 , 2016, 2017 και 

2018 που η  ευθύνη της άρδευσης έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,    

10. Την ανάγκη  συνέχισης της ενίσχυσης της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και για το 

χρονικό διάστημα, από 1-6-2019 έως 31-8-2019 από το Εξωτερικό Υδροδοτικό 

Σύστημα (κανάλι Μόρνου)  μέσω του αντλιοστασίου στο Δίστομο Βοιωτίας και την 

συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις δαπάνες διαχείρισης του ύδατος που 

θα διατεθεί.  

11. Την επιβαλλόμενη συμβολή  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  στις δαπάνες 

διαχείρισης των ποσοτήτων νερού που διατίθενται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ 

για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, επ’ ωφελεία της εθνικής 

παραγωγής και οικονομίας. 

12. Την υπ’ αριθ. 3/7-3-2019 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, με την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση 7.000.000 κ.μ. ακατέργαστου νερού στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας το διάστημα από   1-6-2019 έως 31-8-2019 έναντι ετήσιου εύλογου τιμήματος 

68.200,00 € και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά ο πρόεδρος για την υπογραφή της παρούσας 

σύμβαση. 

 
13. Την υπ΄ αριθμ. 357/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 
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14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΖΟΩ) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 357/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας 

  
15. Την υπ’ αριθ. ……. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας που ενέκρινε την παρούσα 

16. Την αριθμ.  ………        ανάληψη δαπάνης 

      Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης 
4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων  
5. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές  
6. Διάρκεια  
7. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης  
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες 
9. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού 
10. Τελικές και Λοιπές  διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 2  

             ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο Κύριος του Έργου που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , προγραμματίζει την 

υλοποίηση του έργου  « Υπηρεσίες διάθεσης ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση του 

Κωπαϊδικού Πεδίου  για το έτος 2019» Η παρούσα υπηρεσία είναι  συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200€)  για το  

αρδευτικό έτος 2019.  

ΑΡΘΡΟ 3  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
    Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί   η   παροχή υπηρεσιών   

διάθεσης ύδατος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ,  που αποτελεί τον δημόσιο φορέα 

διαχείρισης του ακατέργαστου ύδατος που διοχετεύεται για την άρδευση της πρωτεύουσας από 

την αγωγό του Μόρνου και θα είναι «ο Φορέας Υλοποίησης» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

που είναι «ο Κύριος του Έργου» και διαχειρίζεται την   άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, των 

αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαϊδικού 

Πεδίου για την αρδευτική  περίοδο  2019 ήτοι για το χρονικό από 1-6-2019  έως 31-08-2019 και 

κάθε αναγκαία για τον σκοπό αυτό ενέργεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ.   

     Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης στον οποίο τις αναθέτει ο 

Κύριος του Έργου,  όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. Καμία 

τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον 

τρόπο υλοποίησης του Έργου. 
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   Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης άρδευσης του Κωπαϊδικού 

Πεδίου στους θερινούς μήνες (από Ιούνιο έως και Αύγουστο) του έτους  ισχύος της παρούσας, 

με στόχο τη διασφάλιση της άρδευσης της αγροτικής παραγωγής της περιοχής 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  
 

• Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά : α)  εργασίες και υλικά για έργα που είναι απαραίτητα να 
γίνουν, για την άρδευση, με ακατέργαστο νερό, του Κωπαϊδικού Πεδίου, β) την 
ηλεκτροδότηση, φύλαξη, συντήρηση και λειτουργία  των αντλητικών συγκροτημάτων και 
γ) την έναρξη, λήξη και παρακολούθηση της άντλησης, 

• Την ευθύνη  διαχείρισης και διανομής του από την αρχή του καταθλιπτικού αγωγού στο 
αντλιοστάσιο Καρυάς, μέχρι του οποίου ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ.  

• Να καταβάλλει στον φορέα υλοποίησης ως αντίτιμο για τη διάθεση έως 7.000.000,00 κ.μ. 
ακατέργαστου ύδατος το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200€)  ως  
ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα, για την τρέχουσα περίοδο από 1-6-2019 έως 31-8-2019.  

• Να υποβάλει εγκαίρως στο Φορέα Υλοποίησης , το απαιτούμενο αίτημα για την έναρξη 
της άντλησης και της διάθεσης του ύδατος, προσδιορίζοντας τη διάρκεια και τη μέγιστη 
ποσότητα του ζητούμενου ύδατος. 

• Να παρακολουθεί την ροή και να ενημερώνει το Φορέα Υλοποίησης, για κάθε πρόβλημα 
στην ποιότητα ή τις ποσότητες, που θα διαπιστώσει.    

 
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
 

• Για το χρονικό διάστημα από 1-6-2019 έως 31-8-2019, να παρέχει τις αναγκαίες 
υπηρεσίες, που επιτρέπουν την χορήγηση ακατέργαστου νερού  στην  μέγιστη 
απολήψιμη ποσότητα  ημερησίως, ήτοι 96.000 κυβικών μέτρων ανά 24ωρο , από το 
αντλιοστάσιο του Μόρνου μέσω του Υδραγωγείου Διστόμου, για την ενίσχυση της 
άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου (εκτιμώμενη ποσότητα  7.000.000 κυβικών μέτρων).  

• Την  ευθύνη της διάθεσης του νερού μέχρι την αρχή του καταθλιπτικού αγωγού στο 
αντλιοστάσιο Καρυάς.  

• Την έγκαιρη ανταπόκριση στο αίτημα του  Κυρίου  του Έργου για την θέση σε λειτουργία 
το αντλιοστασίου και την έναρξη της διάθεσης του ακατέργαστου νερού εντός του άνω 
χρονικού διαστήματος.  

• Την διαρκή παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας του διατιθέμενου ύδατος 
ώστε να είναι κατάλληλο και επαρκές για την χρήση της άρδευσης.  

• Την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου για κάθε πρόβλημα ή 
περιορισμό στην διάθεση του ύδατος. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

                 Ο συνολικός  προϋπολογισμός της δαπάνης υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας 

ανέρχεται για το χρόνο της διάρκειάς του  στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(68.200€)  ως  ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα για ποσότητα νερού έως 7.000.000 κυβικά .  Το 

ποσό θα καλυφθεί στο σύνολό του από ίδιες πιστώσεις και συγκεκριμένα από τα έσοδα των 

αρδευτικών τελών της Π.Ε. Βοιωτίας από τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 5429  «Λοιπές 

Γεωργικές Δαπάνες – Οργανισμός Κωπαΐδας» 

         Η πληρωμή  της υπηρεσίας διάθεσης του νερού θα γίνει εφάπαξ μετά την 31-8-2019 (λήξη 

αρδευτικής περιόδου) μετά από πιστοποίηση  από την επιβλέπουσα επιτροπή.  
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης  αρχίζει και διαρκεί 1-6-2019   έως 31-8- 2019.  

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί  για δέκα 

(10) το πολύ ημέρες, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των 

συμβαλλομένων.  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Λιβαδειά . 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας:΄ 

1. Μήτσης Αντώνιος Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΤΑΟΚ Αλιάρτου,  Πρόεδρος επιτροπής 

Για την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ  

2. ………………………… 

3. ………………………. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση και εκτέλεση της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της εκπλήρωσης 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 
μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  η παράταση του 
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο 
εφαρμογής της.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 
και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά στο τέλος κάθε μήνα από τους δύο της  
διάρκειας της παρούσας  και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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 . 
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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.  
 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 
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  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 10  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της και μονομερώς 

ακόμη, να μειώνει ή/και να διακόπτει τις χορηγούμενες ποσότητες ακατέργαστου νερού 

σε περιπτώσεις λειψυδρίας, θεομηνιών ή όποιου άλλου γεγονότος ένεκα του οποίου 

επηρεάζεται ή/και θίγεται το δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή/και των φορέων του Ν. 1069/1980 που υδροδοτούνται 

κατά μήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.), στη γεωγραφική περιοχή 

δραστηριότητάς τους. 

 
2. Πάσα αναφυόμενη διαφορά εκ της παρούσης συμβάσεως θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη 

αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

3. Η παρούσα σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της απόφασης του ΔΣ της 

Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ από το εποπτεύουσα  Δ6 Διεύθυνση Έργων, Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την έγκριση της  

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας.  

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται  
ως ακολούθως σε πέντε αντίτυπα (5) 

                                                   

                                                    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Για την Περιφερειακή  Ενότητα Βοιωτίας 

Η Αντιπεριφερειάρχης 

 

                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ      ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
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