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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

119/2020
από το πρακτικό της 19ης/16.09.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 8ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της
πράξης: «Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς».
Σήμερα Τετάρτη 16.09.2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα»,
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία
κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
8630/11.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1

Παρόντες
2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Απόντες
7. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων
των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020.

1

Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
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Θέμα
: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της
πράξης: «Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Η ΔΕΥΑ Αγιάς πρόκειται να υποβάλει πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
Σύμφωνα με την παρ. 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» της
σχετικής Πρόσκλησης, δυνητικοί δικαιούχοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν
τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν
το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-42020 (Β΄ 1386), υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία
σε άλλον φορέα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στην
αίτηση χρηματοδότησης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του
έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις
απαιτούνται οι εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση
καθηκόντων φορέα υλοποίησης.
Περαιτέρω, στην Πρόσκληση διευκρινίζεται ότι στις οριζόντιες επικουρικές δράσεις είναι επιλέξιμη η
κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και
διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147),
στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν
τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το
απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε
άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού
δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου.
Κατά συνέπεια, στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας του
δικαιούχου σε άλλο φορέα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ένας «αδύναμος»
φορέας, όπως η ΔΕΥΑ Αγιάς – που δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, με διαπιστωμένες
αδυναμίες που αφορούν τόσο ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό σε βασικές ειδικότητες, όσο και στην
υποστελέχωση των υπηρεσιών της, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο προσωπικό να αδυνατεί να ανταποκριθεί
στον αριθμό των έργων που υλοποιείται και επιβλέπεται ταυτόχρονα - μπορεί να συμβληθεί με έναν άλλο
φορέα που καλύπτει τα κριτήρια της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, προκειμένου ο δεύτερος να
αναλάβει για λογαριασμό του πρώτου (κυρίου του έργου) να λειτουργήσει ως δικαιούχος για την
προτεινόμενη πράξη.
Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) για την περίπτωση αυτή, αποτελεί το
άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπου ορίζονται οι γενικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη ΠΣ.
Στην προκειμένη περίπτωση η ΔΕΥΑ Αγιάς προτείνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο
Αγιάς, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της
πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της
πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με το
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
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2. Να εγκρίνετε την κάλυψη του Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς, ως του Φορέα Υλοποίησης της
πράξης στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του έργου (κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 14), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% του
προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου, ήτοι ποσού 303.508,06 ευρώ (20.233.870,97€*1,5%),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Να ορίσετε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς (Φορέας Υλοποίησης) - με τους αναπληρωτές
τους - στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έργο της την παρακολούθηση της υλοποίησης του
αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Το μέλος της Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δήλωσε τα εξής:
«Δεν είμαστε αντίθετοι στην σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. Διαμαρτυρόμαστε όμως γιατί ενώ
ζητήσαμε να πηγαίνουν τα email των προσκλήσεων - εισηγήσεων για τις συνεδριάσεις της ΔΕΥΑ Αγιάς και
στον επικεφαλής της παράταξής μας, αλλά και να διασφαλισθεί ο τρόπος αποστολής τους και σε εμάς, αυτό
δεν γίνεται.
Μη έχοντας άλλο τρόπο διαμαρτυρίας θα καταψηφίσουμε, αν και στην ουσία δε διαφωνούμε με τη σύναψη της
προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Αγιάς».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Ν. Γκουντάρας, δήλωσε τα εξής:
«Θέλω να διευκρινίσω ότι στάλθηκαν email από τη ΔΕΥΑ και στον Βασίλη Μακροβασίλη, αλλά και στον
Θανάση Τριανταφύλλου. Εύκολα θα μπορούσαν να ενημερώσουν οι ίδιοι τον επικεφαλής της παράταξής τους,
αλλά και τα αναπληρωματικά τους μέλη όπως άλλωστε ορίζεται από τη νομοθεσία».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 κβ. και 100 παρ.1α του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.»,
- την υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς περί έγκρισης σύναψης
της Προγραμματικής Σύμβασης,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της
πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με το
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Εγκρίνουμε την κάλυψη του Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς, ως του Φορέα Υλοποίησης της
πράξης στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του έργου (κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 14), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% του
προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου, ήτοι ποσού 303.508,06 ευρώ (20.233.870,97€*1,5%),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.
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3. Ορίζουμε δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, για την παρακολούθηση
της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής:
- Σκαρκάλης Χρήστος Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Μπαρμπέρη Πέτρο Αντιδήμαρχο.
- Ντάγκας Νικόλαος Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Κρανιώτη Ευάγγελο Αντιδήμαρχο
4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Δημήτριος Κορδίλας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
και
Δ.Ε.Υ.Α ΑΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ»

[Αγιά, …. ………. ]
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(ΣΧΕΔΙΟ )
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Στη Αγιά σήμερα την ……. του μηνός ………………………. του έτους 2020 οι παρακάτω
φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, που εδρεύει στη Αγιά, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
Μπαρμπέρη Πέτρο, Αντιδήμαρχο και αναπληρωτή του Δημάρχου Αγιάς {σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 250/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΦΩ6Ι-ΝΕΜ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς},
2. Η ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ, που εδρεύει στην Αγιά, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ.
Γκουντάρα Αντώνιο, Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100
αυτού και 278.
2.

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

κατασκευής δημοσίων έργων»
3.

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)».
4.

Την από …..

και με α.α. …. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί

σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του ………… για την
υπογραφή της.
5.

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

Αγιάς, περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Προέδρου της
Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς για την υπογραφή της.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για
την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ » συνολικού Π.Υ 25.090.000,00 €
Το έργο περιλαμβάνει τα εξής :
1.

Μεταφορικούς αγωγούς

Κατασκευή μεταφορικών αγωγών ύδρευσης οικισμών της δημοτικής ενότητας
Ευρυμενών του Δ. Αγιάς. Συγκεκριμένα το έργο αφορά τους παρακάτω μεταφορικούς
αγωγούς:
Α) Αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή αποθήκευσης της ΤΚ Στομίου έως το δίκτυο
διανομής της ΤΚ Ομολίου.
Β) Αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή αποθήκευσης της ΤΚ Στομίου έως το δίκτυο
διανομής της ΤΚ Αλεξανδρινής.
Γ) Αγωγού μεταφοράς από τις πηγές Δάφνης έως τον υδατόπυργο της ΤΚ
Παλαιοπύργου.

2

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων

Προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Αγιοκάμπου,
Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Πολυδενδρίου, Σκλήθρου και Μαρμαρίνης.
3

Δεξαμενές ύδρευσης

Προβλέπεται η κατασκευή τριών δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Ανατολή (200
μ3), Αμυγδαλή (200 μ3) και Άνω Αμυγδαλή (100 μ3).
4

Λοιπή υδρευτική υποδομή.

Προβλέπεται η αξιοποίηση υπάρχουσας υδρογεώτρησης στην θέση Ρακοπόταμος, η
εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος στο δίκτυο του οικισμού Πολυδενδρίου και η
αντικατάσταση των συνδέσεων των οικιών με τον κεντρικό αγωγό στην ΤΚ
Μεγαλοβρύσου.
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1.5

Επικαιροποίηση υπάρχουσων μελετών.

Με την παρούσα μελέτη επικαιροποιείται η υπάρχουσα μελέτη με τίτλο «Εξωτερικά
δίκτυα ύδρευσης πεδινών οικισμών Δ.

Αγιάς». Η μελέτη αφορά την κατασκευή

μεταφορικού δικτύου προς τους οικισμούς Αετόλοφος, Γερακάρι, Δήμητρα, Ανάβρα,
Πρινιάς, Νεοχώρι, Καστρί και Αμυγδαλή. Οι τροφοδότηση των δικτύων των παραπάνω
οικισμών θα γίνει υφιστάμενη γεώτρηση βόρεια του οικισμού Νερόμυλοι όπου θα
κατασκευαστεί και νέα δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 1000 μ3

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
α. Το αντικείμενο της σύμβασης
β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
γ. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου.
δ. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
ε. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης .
στ. Τη διαιτησία, την επίλυση διαφορών και τις ρήτρες.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της ανωτέρω πράξης από τον φορέα υλοποίησης (Δήμος Αγιάς) για λογαριασμό
του κυρίου του έργου (Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς).
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Ο Δήμος Αγιάς, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και
Η ΔΕΥΑ Αγιάς, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, προβαίνει σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους
οδηγιών και καθορισμού των ορίων πληρωμών του , όπως αυτά ορίζονται κατά έτος.
Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως
άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της
σύμβασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Ο κύριος του έργου (ΔΕΥΑ Αγιάς,) αναλαμβάνει:
1. Να συνδράμει στον Δήμο Αγιάς, παρέχοντας συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την
ανάθεση υπηρεσιών ή εργασιών και την προμήθεια υλικών, όπου απαιτείται.
2. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την
υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί.
3. Να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση για τον φορέα υλοποίησης στους χώρους
υλοποίησης των εργασιών, καθώς και την χρήση παροχών κοινής ωφελείας.
4. Να χρηματοδοτεί κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο
δημοπρατημένο πρόγραμμα του έργου

και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις,

αδειοδοτήσεις και λοιπές απρόβλεπτες ανάγκες.
5. Να έχει την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή ή και την διοικητική παραλαβή,
για την τακτική λειτουργία και συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεων.
6. Να παρέχει στον Φορέα υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες, που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
7. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με τον
φορέα υλοποίησης.
8. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να πραγματοποιεί τις πληρωμές του Έργου.
9. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Β. Ο φορέας υλοποίησης του έργου ( Δήμος Αγιάς ) αναλαμβάνει:
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1. Να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου.
2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.
3. Να συνεργαστεί με τον κύριο του έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης .
4. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
5. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
6. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών
συμβάσεων.
7. Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
8. Να προβεί στην παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου.
9. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου και την απρόσκοπτη κατανομή των
πιστώσεων.
10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με
τον κύριο των Έργου.
11. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (25.090.000,00) ευρώ, με Φ.Π.Α.
(αντιστροφή υποχρέωσης) συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων.
Η ως άνω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Ο φορέας υλοποίησης (Δήμος Αγιάς) δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον κύριο του
έργου (Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς).
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα
μέρη και λήγει, με την ολοκλήρωση των Έργων και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία
από το Φορέα Υλοποίησης.
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Η διάρκεια υλοποίησης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παραγρ. 5.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του
οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης

συστήνεται

τριμελής

Επιτροπή

με

την

επωνυμία

«Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης», με έδρα τη Λάρισα, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων
(με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως:
α. Έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α Αγιάς.
β. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς.
Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να
αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Αγιάς, ήτοι του Κυρίου του Έργου.
Η αναγκαία οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα
παρέχεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς.
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αναφερομένων στην παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση.
β. Ο συντονισμός μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και η εν γένει επίλυση τυχόν
προβλημάτων.
γ. Η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.
Η Επιτροπή εισηγείται για τα παραπάνω στα όργανα που είναι αντιστοίχως αρμόδια να προβούν
σε ενέργειες κατά την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7
Σελίδα 7 από 12

ΑΔΑ: 6ΥΠΙΩ6Ι-Τ3Σ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από
τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι
των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του έργου έναντι των
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της
αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια
της Λάρισας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο
των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού συμβαλλόμενου της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου,
σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και
απόφαση.
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Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων Φορέα της
παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά
από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Υποκατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς υποκατάσταση φορέα από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν
χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των
συμβαλλομένων στην παρούσα προγραμματική, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα αυτού.
12.2 Πνευματικά δικαιώματα.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα
Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης για την
υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του κυρίου του έργου, ο οποίος έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του
Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ΄οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται
στον κύριο του έργου χωρίς καταβολή αμοιβής.
12.3 Εμπιστευτικότητα.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας
Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Στην παρούσα προβλέπεται η κάλυψη του Διοικητικού κόστους του Φορέα Υλοποίησης (Δήμος
Αγιάς), στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147).
Η κάλυψη του Διοικητικού κόστους ανέχεται σε ποσοστό 1,5% του προϋπολογισμού
δημοπράτησης του έργου, ήτοι στο ποσό των 303.508,06 ευρώ (20.233.870,97€*1,5%).
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ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή
του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΔΕΥΑ Αγιάς

Για τον Δήμο Αγιάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιδήμαρχος

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
Η εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Βελτίωση Υδρευτικής Υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 25.090.00,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην
αναβάθμιση της υδρευτικής υποδομής του Δ. Αγιάς και συγκεκριμένα:
1. Μεταφορικούς αγωγούς
Κατασκευή μεταφορικών αγωγών ύδρευσης οικισμών της δημοτικής ενότητας Ευρυμενών του
Δ. Αγιάς. Συγκεκριμένα το έργο αφορά τους παρακάτω μεταφορικούς αγωγούς:
Α) Αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή αποθήκευσης της ΤΚ Στομίου έως το δίκτυο
διανομής της ΤΚ Ομολίου.
Β) Αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή αποθήκευσης της ΤΚ Στομίου έως το δίκτυο
διανομής της ΤΚ Αλεξανδρινής.
Γ) Αγωγού μεταφοράς από τις πηγές Δάφνης έως τον υδατόπυργο της ΤΚ Παλαιοπύργου.
2. Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων
Προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας,
Κ. Σωτηρίτσας, Πολυδενδρίου, Σκλήθρου, Μαρμαρίνης και Αλεξανδρινής.
3. Δεξαμενές ύδρευσης
Προβλέπεται η κατασκευή τριών δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Ανατολή (200 μ3),
Αμυγδαλή (200 μ3) και Άνω Αμυγδαλή (100 μ3).
4. Λοιπή υδρευτική υποδομή.
Προβλέπεται η αξιοποίηση υπάρχουσας υδρογεώτρησης στην θέση Ρακοπόταμος, η
εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος στο δίκτυο του οικισμού Πολυδενδρίου και η
αντικατάσταση των συνδέσεων των οικιών με τον κεντρικό αγωγό στην ΤΚ Μεγαλοβρύσου.
5. Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης πεδινών οικισμών Δ. Αγιάς.
Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται τα «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης πεδινών οικισμών Δ. Αγιάς»,
στα οποία αφορά την κατασκευή μεταφορικού δικτύου προς τους οικισμούς Αετόλοφος,
Γερακάρι, Δήμητρα, Ανάβρα, Πρινιάς, Νεοχώρι, Καστρί και Αμυγδαλή. Οι τροφοδότηση των
δικτύων των παραπάνω οικισμών θα γίνει υφιστάμενη γεώτρηση βόρεια του οικισμού
Νερόμυλοι όπου θα κατασκευαστεί και νέα δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 1000 μ3.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και
προετοιμασία του φακέλου υποβολής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού
προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην
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υποστήριξη της υπηρεσίας κατά σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης του Υποέργου 1 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δίκτυα ΟΚΩ για τις απαιτούμενες συνδέσεις του υποέργου 1: ‘’Βελτίωση
υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’», συνολικού προϋπολογισμού 142.600,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στη σύνδεση του Πράσινου Σημείου με τα
δίκτυα ΟΚΩ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού
475.000,00 ευρώ, που αφορά τις εργασίες επίβλεψης από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά την
διάρκεια της υλοποίησης του υποέργου 1.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως Φορέας υλοποίησης
του υποέργου 1: ‘’Βελτίωση υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’», συνολικού
προϋπολογισμού 303.508,06 ευρώ, που αφορά την κάλυψη του Διοικητικού κόστους του
Δήμου Αγιάς, ως του Φορέα Υλοποίησης της πράξης.1.1 Τεχνική περιγραφή της πράξης:

2. Στοιχεία χωροθέτησης έργου: οικισμοί Δήμου Αγιάς.

3. Προϋπολογισμός.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ

25.090.000,00 €

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης

6.200,00 €

του δικαιούχου για την σύνταξη και προετοιμασία του
φακέλου υποβολής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δίκτυα ΟΚΩ για τις απαιτούμενες

142.600,00 €

συνδέσεις του υποέργου 1: ‘’Βελτίωση υδρευτικής
υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’»
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-

475.000,00 €

εργασίες»
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του

303.508,06 €

Δήμου Αγιάς ως Φορέας υλοποίησης του υποέργου 1:
‘’Βελτίωση υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου
Αγιάς’’»
Ενδεικτικός Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

26.859.616,12 € με ΦΠΑ

Σελίδα 12 από 12

ΑΔΑ: 6ΥΠΙΩ6Ι-Τ3Σ

4. Διάρκεια υλοποίησης
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 39 ΜΗΝΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 12 ΜΗΝΕΣ

του δικαιούχου για την σύνταξη και προετοιμασία του
φακέλου υποβολής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δίκτυα ΟΚΩ για τις απαιτούμενες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 12 ΜΗΝΕΣ

συνδέσεις του υποέργου 1: ‘’Βελτίωση υδρευτικής
υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’»
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 39 ΜΗΝΕΣ

εργασίες»
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 39 ΜΗΝΕΣ

Δήμου Αγιάς ως Φορέας υλοποίησης του υποέργου 1:
‘’Βελτίωση υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου
Αγιάς’’»

5. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης: 39 Μήνες
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"
ΕΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ
Ένταξη
πράξης

2020
10

11

2021
12

1

2

3

4

5

2022
6

7 8 9 10 11 12

από 1 έως 12

2023
1 2 3 4 5

6

15/12/2020

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Δημοσίευση
Προκήρυξης
Διενέργεια
διαγωνισμού
Υπογραφή
σύμβασης

15/1/2021

26/2/2021

30/6/2021

Διάρκεια
κατασκευής

30/6/2023

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 2,3,4 ΚΑΙ 5 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
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