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          Στη Λαμία, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ, 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.: 262305/ 944 /20.11.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  44ο 
Η.Δ 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) για το  έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ», και 
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης   

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- 

Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος 

Κελαϊδίτης, Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

 

 

ΑΔΑ: 78Η07ΛΗ-8ΦΣ



 
 

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

11 1

"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

19 1

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"
7 0

Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"
3 0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά" 1 0

1 0
Α/Α Παρούσα Απούσα

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"
1 0

Α/Α Α/Α

1 √ 1 √

2 √ 2 √

3 √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 √ 4 √

5 √ 5 √

6 √ 6 √

7 √ 7 √

8 √ 8 √

9 √ 9 √

10 √ 10 √

11 √ 11 √

12 √ 12 √

13 √

14 √

15 √ Α/Α

16 √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √

2 Γέμελος Εμμανουήλ √

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

1
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √

1 Πολυζώη Νίκη √

Αναγνώστου Μαρία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία 

Αποστολόπουλος Κων/νος Αχινιώτης Χριστόφορος 

Βαρδακώστας Κων/νος

Βουρδάνος Δημήτριος Γκλέτσος Απόστολος 

Γαλάνης  Κων/νος Δαύρης Ανδρέας 

Δελμούζος Γεώργιος Δούρος Χρήστος

Καλαντζή Αικατερίνη Δρένιος Σωτήριος 

Καραγιάννης Κων/νος Καρύκα Άννα 

Καρακάντζας Αθανάσιος Κοντου Πηνελόπη 

Κελαϊδίτης Γεώργιος Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος Πατσιούρας Γεώργιος 

Κυρμανίδης Ηλίας Σιαλμάς Βασίλειος 

Μπακομήτρος Κων/νος

Μπουρμάς Ηλίας 

Παπαθωμά Φανή 

Περγαντάς Ιωάννης 

Σανίδας Ηλίας

Σανιδάς Χαράλαμπος

Τασιός Αριστείδης

Τοούλιας Ανδρέας 

Βούλγαρης Αντώνιος 

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα εννιά (49), (βάσει του αρ. πρωτ. 
265609/960/26.11.2019 πρωτοκόλλου ορκωμοσίας του κ. Σταμάτη Γκάβαλη, πλέον έχει 
ορκιστεί το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου) ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απόντες κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν η κ. Μαρία 
Αναγνώστου, ο κ. Ανδρέας Τοουλιάς, ο κ. Σωτήριος Δρένιος και ο κ. Σταμάτιος Γκάβαλης. 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 44ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη 
Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 258173/2545/18.11.2019  
εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
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ΣΧΕΤ: 
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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα 

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»Ν 

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

4. Την υπ΄ αριθμ. 382/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος Π.Ε Εύβοιας έτους 2018 και η ένταξη του έργου στο Τεχνικού 
Πρόγραμμα έτους 2018 Π.Ε. Εύβοιας,  με τίτλο ‘’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΥΨΥΔΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ’’ και  προϋπολογισμό 
60.000€ με ΦΠΑ 

5. Την υπ’ αρ. 226/30-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΘΓ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 3ης 

Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2019 και η αλλαγή του 

τίτλου του αρχικού έργου σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € στο 

Πρόγραμμα ΚΑΠ Τακτικοί, κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου του Δήμου Μαντουδίου – 

Λίμνης – Αγίας Άννας. 

6. Το υπ’ αρ. 8600/17-9-2019 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, 

σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 

60.000,00 € με Φ.Π.Α. 

7. Το υπ’ αρ. 915/15-11-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε ο 

φάκελος της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» και με βάση την οποία ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε εντέλει στο ποσό των 74.400,00 € με 

Φ.Π.Α. 

8. Την με αρ. Πρωτ.255892/2507/13-11-2019 πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Εύβοιας σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου αυξάνεται σε 
74.400,00€ με Φ.ΠΑ. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση  του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΦΠΑ), σε βάρος των 
πιστώσεων   των Τακτικών ΚΑΠ του Τεχνικού Προγράμματος της ΠΕ Εύβοιας έτους 2019. 

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) αναφέρεται στην ανάγκη Χρηματοδότησης και 
κατασκευής του νέου αντλιοστασίου στην περιοχή του Μαντουδίου λόγω καταστροφής του 
υφιστάμενου από την θεομηνία ΖΟΡΜΠΑΣ., από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λόγω 
οικονομικής αδυναμίας αλλά και υποστελέχωσης της   τεχνική της υπηρεσία. 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω  
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Κρίνεται ότι είναι προς όφελος του Δημοσίου η αρμοδιότητα υλοποίησης  του έργου να 
εκχωρηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης  
προκειμένου να παραχθεί αρτιότερο έργο διότι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. δεν διαθέτει επαρκώς 
στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία , έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και επομένως 
αδυνατεί να κατασκευάσει τέτοια έργα ενώ αντίθετα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αφενός 
έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο, ενώ οι Υπηρεσίες της και ειδικότερα 
η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει πλήρη γνώση του φυσικού αντικειμένου και 
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων τα 
οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα,  
Με γνώμονα τα παραπάνω καθώς και τη με αρ. Πρωτ. 258095/7316/15-11-2019 πρόταση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Την έγκριση  σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και του παραρτήματος αυτής 
(χρονοδιάγραμμα) για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ»,σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπων από 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

               
1. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Τεχνικών Εργων 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.ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρώτρια ,την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Εύβοιας.  
 

Συνημμένα :  

• Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 

• Παράρτημα-Χρονοδιάγραμμα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
(του άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012,το 

άρθρο 36 του Ν.4257/2014,το άρθρο 74 του Ν.4483/2017,το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 & 

το άρθρο 96 του Ν.4604/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜεεττααξξύύ 

 

ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΜΜ..ΛΛ..ΑΑ ..ΑΑ..  

((ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΔΔΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  --  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥΔΔΙΙΟΟΥΥ,,  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣ,,  

ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ))  

  

κκααιι  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ    

 

 

 

 

 

 

 

γγιιαα   ττηηνν   ππρράάξξηη   

  

««ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΙΙΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  

ΖΖΟΟΡΡΜΜΠΠΑΑΣΣ»»  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΧΑΛΚΙΔΑ     ……-……-2019] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

& 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» 

 

Στη ΧΑΛΚΙΔΑ, σήμερα την ……-……-2019, ημέρα ………………, οι παρακάτω φορείς 

καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., που εδρεύει στη Στροφυλιά Εύβοιας (με ΑΦΜ: 800202183) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ε. Γιαννιό, και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου».  

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χρ. Σπανό, και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, 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 87Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού. 

2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α/27-12-

2010). 

3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 12939/703/20-5-2011 (ΦΕΚ Β’ 1326/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία συστάθηκε 

η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το εν λόγω έργο. 

5. Την υπ’ αρ. 4377/116443/25-7-2017 (ΦΕΚ Β’ 2777/2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 

6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
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7. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών 

και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

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

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».Το Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

11. Την υπ’ αρ. 382/12-12-2018 (ΑΔΑ: 67ΛΧ7ΛΗ-4ΗΣ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 3ης 

Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2018 και η ένταξη του 

έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΥΨΥΔΡΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € στο Πρόγραμμα ΚΑΠ 

Τακτικοί. 

12. Το υπ’ αρ. 8600/17-9-2019 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, 

σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 

60.000,00 € με Φ.Π.Α. 

13. Την υπ’ αρ. 226/30-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΘΓ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 3ης 

Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2019 και η αλλαγή του 

τίτλου του αρχικού έργου σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € στο 

Πρόγραμμα ΚΑΠ Τακτικοί, κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου του Δήμου Μαντουδίου – 

Λίμνης – Αγίας Άννας. 

14. Το υπ’ αρ. 915/15-11-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε ο 

φάκελος της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» και με βάση την οποία ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε εντέλει στο ποσό των 74.400,00 € με 

Φ.Π.Α. 

15. Την υπ’ αρ. ………/…-11-2019 (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 

κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2020 και η αύξηση του 

προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» στο συνολικό 

ποσό των 74.400,00 € στο Πρόγραμμα ΚΑΠ Τακτικοί. 

16. Την υπ’ αρ. ………………/…-11-2019 (ΑΔΑ: …………………………) απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, περί έγκρισης της μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ». 

17. Την υπ’ αρ. ……………………… (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση δέσμευσης 

πίστωσης για την πληρωμή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ». 

18. Την υπ’ αρ. ………………………………… (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για την 

υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ»  και ορισμού μελών στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. 

………………………… (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

19. Την υπ’ αρ. .…………………………… (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης Σχεδίου 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΖΟΡΜΠΑΣ»  και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς και την υπ’ αρ. ………………………… (ΑΔΑ: 

……………….) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Περιεχόμενα 

2. Προοίμιο – Σκοπός της Σύμβασης 

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων  

5. Προϋπολογισμός και πόροι – Χρηματοδότηση- Πληρωμές  

6. Διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα 

7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

8. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

9. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες 

10. Μεταφορά – Απασχόληση προσωπικού 

11. Όρια Σύμβασης και τελικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ».  Με το 

παρόν  έργο,  προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € με Φ.Π.Α., πρόκειται να εκτελεστούν  

εργασίες που αφορούν την κατασκευή νέου αντλιοστασίου αποχέτευσης στο οποίο θα 

καταλήγουν τα αστικά λύματα από τον οικισμό της επέκτασης σχεδίου πόλης Μαντουδίου, 

μετά την καταστροφή του υφιστάμενου αντλιοστασίου από την θεομηνία «Ζορμπάς» που 

έπληξε την περιοχή στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018.  Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες 

εργασίες:  

• Γενικές εκσκαφές του χώρου του αντλιοστασίου. 

• Πλήρης κατασκευή του αντλιοστασίου. 

• Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων εντός του αντλιοστασίου. 

 

Οι ακριβής θέσεις και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π. ή Π.Τ.Π.) και τις εντολές της επίβλεψης. 

 

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το 

γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων 

οικονομικών δυνατοτήτων, ενώ δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία με την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια λόγω ελλιπούς στελέχωσης και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 

μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων πράξεων τα οποία 

και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα. 

 

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης, το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα 

υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, 

σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού. 

 

Το έργο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επέλθει αποκατάσταση των βλαφθέντων 

υποδομών και εγκαταστάσεων αποχέτευσης της περιοχής Μαντουδίου και να επανέλθει η 

ομαλότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την τοπική κοινωνία και έχει αναπτυξιακό 

χαρακτήρα. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

αντλεί οφέλη από την υλοποίηση του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 

αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ»,  από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα 
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Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 

εκτέλεση του εν λόγω έργου. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται 

όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης της πράξης. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως 

δικαιούχος του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων. 

6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή).  

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

και οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και 

μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και να παρέχει την αναγκαία 

πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που τυχόν έχει στη διάθεσή 

του. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του, ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

 

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου. 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας 

σύμβασης. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 
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• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της 

σχετικής εκτελεστικής σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 74.400,00 €, (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό 

του από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά το πρόγραμμα 

ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΩΝ. 

 

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, 

αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 44.200,00 

ΓΕ & ΟΕ 18% 7.956,00 

ΣΥΝΟΛΟ 52.156,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)   7.823,40 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 20,60 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

Φ.Π.Α. (24%) 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

 

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά 

την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία Δημοσίων Έργων. 

 

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται από την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 

Εύβοιας, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

 

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, 

εκτός της δαπάνης αναθεώρησης ή τυχόν αύξησης του Φ.Π.Α. θα βαρύνει αποκλειστικά τους 

πόρους του Κυρίου του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους 

ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

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

συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης 

δέκα (10) μήνες. 

 

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί 

να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

 

 

 

 

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 Χαλκίδα. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 

1. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της 

Δ/νσης Τεχνικών Εργων 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. ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 

Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό Μηχ/κό 

υπάλληλο της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.: 

3.  Τον/την ……………………………., με αναπληρωτή του/της τον/την 

……………………………………………… 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση 

προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας 

για την υλοποίηση της παρούσας,  η 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. 
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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 κάθε έξι μήνες 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.  

 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 

χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η 

διάρκεια της, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να 

χορηγηθεί έως το τέλος του Έργου, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της 

Προγραμματικής Σύμβασης δέκα (10) μήνες, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου και σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7. 

 

Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει 

επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, 

έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να 

επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με το άρθρο 7, θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο 

αρμόδια Δικαστήρια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

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 11 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της 

μπορεί να εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες 

συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των 

έργων. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των 

συμβαλλόμενων φορέων. Στην τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να συμβάλλονται 

και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις  των 

προαναφερθέντων Νόμων. 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική 

Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν 

την Προγραμματική Σύμβαση. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και 

ενός εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων δόθηκαν από τρία (3) 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.  Για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος 

     Ο Πρόεδρος  Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. 

ΓΙΑΝΝΙΟΣ 

 ΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                     

1 Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης:  36 μήνες    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

2 
Προσυμβατικές (εκτελεστικής σύμβασης) 
διοικητικές ενέργειες – εγκρίσεις 

                    

3 
Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης του Έργου 

                    

4 
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής 
αναδόχου – υπογραφή σύμβασης 

                    

5 Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου                     

6 Προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου                     
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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, 1. εγκρίνει το  σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και το 
παράρτημα αυτής (χρονοδιάγραμμα) για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΖΟΡΜΠΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 2. ορίζει εκπροσώπους 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως 
εξής: 
1. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Τεχνικών Εργων 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.ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Εύβοιας, με αναπληρώτρια ,την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό Μηχ/κό, 
υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

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

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
(του άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012,το 

άρθρο 36 του Ν.4257/2014,το άρθρο 74 του Ν.4483/2017,το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 & 

το άρθρο 96 του Ν.4604/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜεεττααξξύύ 

 

ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΜΜ..ΛΛ..ΑΑ ..ΑΑ..  

((ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΔΔΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  --  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥΔΔΙΙΟΟΥΥ,,  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣ,,  

ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ))  

  

κκααιι  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ    

 

 

 

 

 

 

 

γγιιαα   ττηηνν   ππρράάξξηη   

  

««ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΙΙΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  

ΖΖΟΟΡΡΜΜΠΠΑΑΣΣ»»  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΧΑΛΚΙΔΑ     ……-……-2019] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

& 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» 

 

Στη ΧΑΛΚΙΔΑ, σήμερα την ……-……-2019, ημέρα ………………, οι παρακάτω φορείς 

καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., που εδρεύει στη Στροφυλιά Εύβοιας (με ΑΦΜ: 800202183) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ε. Γιαννιό, και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου».  

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χρ. Σπανό, και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, 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 87Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού. 

2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α/27-12-

2010). 

3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 12939/703/20-5-2011 (ΦΕΚ Β’ 1326/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία συστάθηκε 

η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το εν λόγω έργο. 

5. Την υπ’ αρ. 4377/116443/25-7-2017 (ΦΕΚ Β’ 2777/2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 

6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

ΑΔΑ: 78Η07ΛΗ-8ΦΣ



7. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών 

και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

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

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».Το Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

11. Την υπ’ αρ. 382/12-12-2018 (ΑΔΑ: 67ΛΧ7ΛΗ-4ΗΣ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 3ης 

Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2018 και η ένταξη του 

έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΥΨΥΔΡΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € στο Πρόγραμμα ΚΑΠ 

Τακτικοί. 

12. Το υπ’ αρ. 8600/17-9-2019 έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, 

σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 

60.000,00 € με Φ.Π.Α. 

13. Την υπ’ αρ. 226/30-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΘΓ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 3ης 

Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2019 και η αλλαγή του 

τίτλου του αρχικού έργου σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € στο 

Πρόγραμμα ΚΑΠ Τακτικοί, κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου του Δήμου Μαντουδίου – 

Λίμνης – Αγίας Άννας. 

14. Το υπ’ αρ. 915/15-11-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε ο 

φάκελος της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» και με βάση την οποία ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε εντέλει στο ποσό των 74.400,00 € με 

Φ.Π.Α. 

15. Την υπ’ αρ. ………/…-11-2019 (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 

κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2020 και η αύξηση του 

προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» στο συνολικό 

ποσό των 74.400,00 € στο Πρόγραμμα ΚΑΠ Τακτικοί. 

16. Την υπ’ αρ. ………………/…-11-2019 (ΑΔΑ: …………………………) απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, περί έγκρισης της μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ». 

17. Την υπ’ αρ. ……………………… (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση δέσμευσης 

πίστωσης για την πληρωμή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ». 

18. Την υπ’ αρ. ………………………………… (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για την 

υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ»  και ορισμού μελών στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. 

………………………… (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

19. Την υπ’ αρ. .…………………………… (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης Σχεδίου 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΖΟΡΜΠΑΣ»  και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς και την υπ’ αρ. ………………………… (ΑΔΑ: 

……………….) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Περιεχόμενα 

2. Προοίμιο – Σκοπός της Σύμβασης 

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων  

5. Προϋπολογισμός και πόροι – Χρηματοδότηση- Πληρωμές  

6. Διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα 

7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

8. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

9. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες 

10. Μεταφορά – Απασχόληση προσωπικού 

11. Όρια Σύμβασης και τελικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ».  Με το 

παρόν  έργο,  προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € με Φ.Π.Α., πρόκειται να εκτελεστούν  

εργασίες που αφορούν την κατασκευή νέου αντλιοστασίου αποχέτευσης στο οποίο θα 

καταλήγουν τα αστικά λύματα από τον οικισμό της επέκτασης σχεδίου πόλης Μαντουδίου, 

μετά την καταστροφή του υφιστάμενου αντλιοστασίου από την θεομηνία «Ζορμπάς» που 

έπληξε την περιοχή στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018.  Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες 

εργασίες:  

• Γενικές εκσκαφές του χώρου του αντλιοστασίου. 

• Πλήρης κατασκευή του αντλιοστασίου. 

• Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων εντός του αντλιοστασίου. 

 

Οι ακριβής θέσεις και το είδος των επεμβάσεων θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π. ή Π.Τ.Π.) και τις εντολές της επίβλεψης. 

 

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το 

γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων 

οικονομικών δυνατοτήτων, ενώ δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία με την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια λόγω ελλιπούς στελέχωσης και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 

μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων πράξεων τα οποία 

και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα. 

 

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης, το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα 

υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, 

σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού. 

 

Το έργο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επέλθει αποκατάσταση των βλαφθέντων 

υποδομών και εγκαταστάσεων αποχέτευσης της περιοχής Μαντουδίου και να επανέλθει η 

ομαλότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την τοπική κοινωνία και έχει αναπτυξιακό 

χαρακτήρα. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

αντλεί οφέλη από την υλοποίηση του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 

αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ»,  από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα 
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Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 

εκτέλεση του εν λόγω έργου. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται 

όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης της πράξης. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως 

δικαιούχος του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη 

των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων. 

6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή).  

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

και οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και 

μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και να παρέχει την αναγκαία 

πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που τυχόν έχει στη διάθεσή 

του. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του, ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

 

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου. 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας 

σύμβασης. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 
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• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της 

σχετικής εκτελεστικής σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 74.400,00 €, (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό 

του από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά το πρόγραμμα 

ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΩΝ. 

 

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, 

αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 44.200,00 

ΓΕ & ΟΕ 18% 7.956,00 

ΣΥΝΟΛΟ 52.156,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)   7.823,40 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 20,60 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

Φ.Π.Α. (24%) 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

 

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά 

την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία Δημοσίων Έργων. 

 

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται από την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 

Εύβοιας, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

 

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, 

εκτός της δαπάνης αναθεώρησης ή τυχόν αύξησης του Φ.Π.Α. θα βαρύνει αποκλειστικά τους 

πόρους του Κυρίου του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους 

ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

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

συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης 

δέκα (10) μήνες. 

 

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί 

να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

 

 

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 Χαλκίδα. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 

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

Τεχνικών Εργων 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. ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, 

με αναπληρώτρια, την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό Μηχ/κό υπάλληλο της  

Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.: 

3.  Τον/την ……………………………., με αναπληρωτή του/της τον/την 

……………………………………………… 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση 

προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας 

για την υλοποίηση της παρούσας,  η 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. 
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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 κάθε έξι μήνες 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.  

 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 

χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η 

διάρκεια της, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να 

χορηγηθεί έως το τέλος του Έργου, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της 

Προγραμματικής Σύμβασης δέκα (10) μήνες, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου και σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7. 

 

Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει 

επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, 

έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να 

επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με το άρθρο 7, θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο 

αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

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 11 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

4. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της 

μπορεί να εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες 

συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των 

έργων. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των 

συμβαλλόμενων φορέων. Στην τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να συμβάλλονται 

και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις  των 

προαναφερθέντων Νόμων. 

5. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική 

Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν 

την Προγραμματική Σύμβαση. 

6. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και 

ενός εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

 

 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων δόθηκαν από τρία (3) 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.  Για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος 

     Ο Πρόεδρος  Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. 

ΓΙΑΝΝΙΟΣ 

 ΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                     

1 Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης:  36 μήνες    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

2 
Προσυμβατικές (εκτελεστικής σύμβασης) 
διοικητικές ενέργειες – εγκρίσεις 

                    

3 
Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης του Έργου 

                    

4 
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής 
αναδόχου – υπογραφή σύμβασης 

                    

5 Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου                     

6 Προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου                     
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