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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                         Πλατύκαμπος   17 / 05/ 2018 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΚΙΛΕΛΕΡ                                                                         Αρ. πρωτ.    769 
Ταχ. Δ/νση: Πλατύκαμπος 
Ταχ. Κώδικας: 40009 
Πληροφορίες: Παπακανάκης Ιωάννης 
Τηλ: 2410971780 
Fax: 2410972112 
E-mail: deyakileler@hotmail.gr 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6ης/2018  συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018 
 

Στον  Πλατύκαμπο  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  16/05/2018  ημέρα  της  
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνεδρίασε  το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ύστερα από την υπ΄ 
αριθμ. 717/11-05-2018 πρόσκληση  προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση  Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης»  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης . 

 
Θέμα:  Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης χρηματοδότησης και σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου Κιλελέρ για την υποβολή 
πρότασης και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του 
Υπ.Εσωτερικών (υπ’αρ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) 

   
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας των μελών του Δ.Σ., αφού από το σύνολο 

των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) ως κάτωθι: 

                Παρόντες οι                                       Απόντες οι 
 

1. Νασιακόπουλος Αθανάσιος (Πρόεδρος) 1. Αραμπατζής Μιλτιάδης 

2. Μπακαλόπουλος Ιωάννης                                2. Μερτζανίδης Κων/νος 

3. Κουκούτσης Ιωάννης 3. Φασφαλής Αντώνιος 

4. Σκρίμπας Γεώργιος  

5. Πράττος Κων/νος  

6. Ζίγρας Χρήστος  

              οι οποίοι δεν προσήλθαν  
               αν και κλήθηκαν νόμιμα 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παρίστατο η  Γκριμπούλη Όλγα  υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, υπεύθυνη για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γεν. Δ/ντης της επιχείρησης κύριος Παπακανάκης Ιωάννης.  

Επί του θέματος που είναι εντός ημερησίας διατάξεως, περί «Έγκριση υποβολής πρότασης 
ένταξης χρηματοδότησης και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου 
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Κιλελέρ για την υποβολή πρότασης και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” 
του Υπ.Εσωτερικών (υπ’αρ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) », ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών/Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής  με την υπ Αρ. Πρωτ.: 

18334/10-5-2018   πρόσκληση Ι (ΑΔΑ: Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την 

εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», καλεί 

Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμους Ύδρευσης, για 

την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση 

των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» . 

Σε αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή  έργων  και η  προμήθεια  απαραίτητου  

εξοπλισμού  με  στόχο  την  εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση με μέγιστο προϋπολογισμό 3εκ € πλέον ΦΠΑ 

Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» . 
  
Η πράξη αφορά στην βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 

μέσω της υλοποίησης δύο κύριων υποέργων και ένα συνοδό.  Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνονται: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση εξωτερικού 

δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων 

υδρευτικών γεωτρήσεων” 

 Η  αντικατάσταση  του  υφιστάµενου  αγωγού  (παλαιός  χαλύβδινος  µε  εκτεταµένες  

διαβρώσεις  και  µικρή παροχετευτικότητα λόγω της διαµέτρου - D200) τροφοδότησης της 

δεξαµενής του Αγ. Νικολάου  από νέο (χυτοσιδηρούς σωλήνες διαµέτρου D300). Ο εν λόγω 

αγωγός παροχετεύει το νερό των δύο υφιστάµενων γεωτρήσεων Αγ. Νικόλαος 1 και Αγ. 

Νικόλαος 2 τις γεωτρήσεις 

 Η  αντικατάσταση  της  υφιστάµενης  δεξαµενής  του  Αγ.  Νικολάου  χωρητικότητας  300m3 

από  νέα χωρητικότητας 500m2 (απαραίτητη λόγω παλαιότητας της υφιστάµενης δεξαµενής) 

 Η  κατασκευή  ενδιάµεσου  αντλιοστασίου  ανύψωσης  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  στον  

χώρο  των γεωτρήσεων Αγ. Νικολάου και θα αναλάβει τον ρόλο της τροφοδοσίας της ανάντη 

νέας δεξαµενής 

 Η αντικατάσταση των 3 υφιστάµενων αγωγών του δικτύου διανοµής Πλατυκάµπου – 

Γαλήνης 

 Η κατασκευή νέας επίγειας δεξαµενής χωρητικότητας 500m3 δίπλα στον υφιστάµενο 

υδατόπυργο του Πλατυκάµπου 

 Η κατασκευή νέου αγωγού D200 που θα συνδέσει τον υφιστάµενο αγωγό (επί της Π.Ε.Ο. 

Βόλου) µε τον υφιστάµενο υδατόπυργο της Χάλκης 

 Η  διασύνδεση  των  δικτύων  της  ∆.Ε.  Πλατυκάµπου  µε  την  ∆.Ε.  Κιλελέρ  µε  την  

κατασκευή  αγωγού ∆ιατοµής D200. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί κατά µήκος της Παλαιάς  

Εθνικής Οδού  Λάρισας –  Βόλου και  στο έρεισµα της οδού. Η αρχή της χάραξης βρίσκεται 

στο ύψος του οικισµού Αναγέννηση και το τέλος της στο ύψος του οικισµού Αχίλλειο 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :“Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     συστήματος 

τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου 

Κιλελέρ” 

 Η προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ. Το Σύστημα 
συγκέντρωσης  πληροφοριών  θα  αποτελείται  από  τον  Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου (ΚΣΕ)  
εγκατεστημένο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών  
διατάξεων με 40 Τοπικούς  Σταθμούς  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  ευρισκόμενους σε  ισάριθμες θέσεις του 
Δικτύου Ύδρευσης (17 γεωτρήσεις, 23 υδατόπυργοι/δεξαμενές).  
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες’ 

 Απασχόληση αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής 

Η ημερομηνία υποβολής είναι η  15/6/2018 και δεδομένου ότι για τις  προτάσεις θα υπάρξει άμεση 
αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας, θα πρέπει αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατό. 
 

Με την υπ'αριθμ 37/2011 (ΦΕΚ1055 Β') απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ περί 
συγχώνευσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κιλελέρ 
(ΔΕΥΑΚ) και σύστασης νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (άρθρο 109 
του Ν. 3852/2010), η αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης έχει 
μεταφερθεί στην Επιχείρηση. Όμως για την υποβολή πρότασης για ένταξη και υλοποίηση 
τέτοιων πράξεων είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας του δικαιούχου.  

 Η ΔΕΥΑΚ (Κύριος του Έργου) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της 
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση 
Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020,  

 Ο δε Δήμος Κιλελέρ (Φορέας Υλοποίησης) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία 
στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,  

Σύμφωνα με το αρ 100 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του 
άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α') και ισχύει σήμερα είναι δυνατή η 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των έργων ύδρευσης  από την ΔΕΥΑΚ στο Δήμο 
Κιλελέρ ο οποίος διαθέτει δύναται να τεκμηριώσει την διοικητική και επιχειρησιακή του 
ικανότητας ως  δικαιούχου της πράξης σύμφωνα με τΙς απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-20 και 
το σχετικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων 

1. Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ2675 Α/23-12-
2014) 

2. Την ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ 712 /31-7-2015 Εθνικοί κανόνες εκλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Αρχές διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων. (ΦΕΚ 1822 Β/24-8-2015) 

3. Το Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΣΑ 2014 –2020 και 
ειδικότερα το παράρτημα Ι «Οδηγός διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων» του 
οδηγού αξιολόγησης. 

 
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι: "Για τη μελέτη και 
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εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 
υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική 'Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 'Ένωση Περιφερειών, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι 
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 
δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και 
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, 
μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, 
μεμονωμένα ή από κοινού. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία». 
 

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει με σχετική απόφασή του, να προβεί στα εξής : 

 Έγκριση υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της 
πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΙΛΕΛΕΡ» στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών (υπ’αρ. 
18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) 

 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου 
Κιλελέρ για την υποβολή πρότασης και υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ», στο 
πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών (υπ’αρ. 18334/10.5.2018 
πρόσκληση Ι) 

 έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής ως κατωτέρω 

 να βεβαιώσει ότι θα καλύψει τις μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι από ιδίους πόρους  

 παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο κ. Αραμπατζή Μιλτιάδη για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ1 

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»  

Π/Υ 3.717.278,80 € με ΦΠΑ 24%  

 

Στη Νίκαια Λάρισας, σήμερα την …………/…/2018  μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  

 Της ΔΕΥΑ Κιλελέρ που εδρεύει στον Πλατύκαμπο Λάρισας όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, Αραμπατζή Μιλτιάδη του Γεωργίου  και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

 Του Δήμου Κιλελέρ , που εδρεύει στην Νίκαια Λάρισας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο, κ. Αθανάσιο Νασιακόπουλο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην 

παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 

100  αυτού. 

 Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ2675 Α/23-12-2014) ως 

ισχύει. 

 Την ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ 712 /31-7-2015 Εθνικοί κανόνες εκλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Αρχές διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

(ΦΕΚ 1822 Β/24-8-2015) ως ισχύει. 

 Το Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΣΑ 2014 –2020 και ειδικότερα 

το παράρτημα Ι «Οδηγός διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων» του οδηγού αξιολόγησης ως 

ισχύει. 

 Την υπ'αριθμ . ...../2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ 

την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της 

 Την   υπ'αριθμ.   ...../2018   απόφαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   Κιλελέρ   την 

έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της 

 Την υπ’ αριθμ..........  απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών 

(υπ’αρ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης 

                                                           
1
   Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα 

(φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση δύναται, 

κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα 
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«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» Π/Υ 3.717.278,80 € 

με ΦΠΑ 24% , η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

Η πράξη αφορά στην βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ μέσω της 
υλοποίησης δύο κύριων υποέργων και ένα συνοδό.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση 
εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και 
υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  
 Η  αντικατάσταση  του  υφιστάµενου  αγωγού  (παλαιός  χαλύβδινος  µε  εκτεταµένες  
διαβρώσεις  και  µικρή παροχετευτικότητα λόγω της διαµέτρου - D200) τροφοδότησης της δεξαµενής 
του Αγ. Νικολάου  από νέο (χυτοσιδηρούς σωλήνες διαµέτρου D300). Ο εν λόγω αγωγός 
παροχετεύει το νερό των δύο υφιστάµενων γεωτρήσεων Αγ. Νικόλαος 1 και Αγ. Νικόλαος 2 τις 
γεωτρήσεις 
 Η  αντικατάσταση  της  υφιστάµενης  δεξαµενής  του  Αγ.  Νικολάου  χωρητικότητας  300m3 
από  νέα χωρητικότητας 500m2 (απαραίτητη λόγω παλαιότητας της υφιστάµενης δεξαµενής) 
 Η  κατασκευή  ενδιάµεσου  αντλιοστασίου  ανύψωσης  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  στον  
χώρο  των γεωτρήσεων Αγ. Νικολάου και θα αναλάβει τον ρόλο της τροφοδοσίας της ανάντη νέας 
δεξαµενής 
 Η αντικατάσταση των 3 υφιστάµενων αγωγών του δικτύου διανοµής Πλατυκάµπου – Γαλήνης 
 Η κατασκευή νέας επίγειας δεξαµενής χωρητικότητας 500m3 δίπλα στον υφιστάµενο 
υδατόπυργο του Πλατυκάµπου 
 Η κατασκευή νέου αγωγού D200 που θα συνδέσει τον υφιστάµενο αγωγό (επί της Π.Ε.Ο. 
Βόλου) µε τον υφιστάµενο υδατόπυργο της Χάλκης 
 Η  διασύνδεση  των  δικτύων  της  ∆.Ε.  Πλατυκάµπου  µε  την  ∆.Ε.  Κιλελέρ  µε  την  
κατασκευή  αγωγού ∆ιατοµής D200. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί κατά µήκος της Παλαιάς  Εθνικής 
Οδού  Λάρισας –  Βόλου και  στο έρεισµα της οδού. Η αρχή της χάραξης βρίσκεται στο ύψος του 
οικισµού Αναγέννηση και το τέλος της στο ύψος του οικισµού Αχίλλειο 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :“Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     συστήματος 
τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου 
Κιλελέρ” 
 Η προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ. Το Σύστημα 
συγκέντρωσης  πληροφοριών  θα  αποτελείται  από  τον  Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου (ΚΣΕ)  
εγκατεστημένο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών  
διατάξεων με 40 Τοπικούς  Σταθμούς  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  ευρισκόμενους σε  ισάριθμες θέσεις του 
Δικτύου Ύδρευσης (17 γεωτρήσεις, 23 υδατόπυργοι/δεξαμενές).  
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες’ 
 Απασχόληση αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής 
 

Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές 

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου,  

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.   

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΒΥΟΚΚ3-1Α0



7 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 

Π/Υ 3.717.278,80€ με ΦΠΑ 24%  («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το 

Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του 

Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 

(ενδεικτικά)2:  

 Οργάνωση, σχεδιασμό υλοποίησης και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 

εγκρίσεων. 

 Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο πρόγραμμα 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” 

 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.  

 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.  

 Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.  

 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

 Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση 

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.  

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

οριστική παραλαβή). 

 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  

νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι 

των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας 

Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και 

της Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

2. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 

δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

3. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

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

Πράξης. 

                                                           
2 

   Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου 
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4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

5. 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 Έργου3, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

6. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου. 

8. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης και να αποστέλλει έγκαιρα τα στοιχεία 

πληρωμών στον Τελικό Δικαιούχο προκειμένου να συντάσσει και να υποβάλλει στο ΟΠΣ 

τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών4 

9. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 

ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  

10. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου. 

11. Να καλύψει με ιδίους πόρους τις μη επιλέξιμες δαπάνες καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

μη επιλέξιμη δαπάνη προκύψει από το  πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του 

Υπ.Εσωτερικών 

12. Να τηρεί τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και πληρωμών του έργου και 

ειδικότερα τις διαδικασίες λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

και εκκαθάρισης δαπανών-διεκπεραίωσης και πληρωμών σύμφωνα με τα έντυπα της 

διαχειριστικής επάρκειας.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:  

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και την υποβολή του στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του  προγράμματος 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις 

του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.  

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών και τυχόν τροποποιήσεις μελετών, 

αν απαιτηθεί. 

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

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

λειτουργίας του. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων.  

                                                           
3 

    Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 
4
 Πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης 
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 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου5) τη χρηματοδότηση του Έργου 

μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την 

απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.  

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.  

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου 6. 

 Να συντάσσει και να υποβάλλει στο ΟΠΣ τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και τα Δελτία 

Παρακολούθησης Έργου 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Κύριο του Έργου. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος- έχει καταγράψει όλες τις 

υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις.  

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 

εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου  

του Έργου7. 

Ειδικά  για  το  Υποέργο  Αρχαιολογικών  Εργασιών (ΥΠΟΕΡΓΟ 3,  φορέας υλοποίησης είναι η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας . Για την πληρωμή των δαπανών του Υποέργου Αρχαιολογικών 

Εργασιών, ισχύουν  τα 

περιλαμβανόμενα  στο  έγγραφο  -  κατευθυντήριες  Οδηγίες  της  Διεύθυνσης  Δημοσίων  

Επενδύσεων  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και Ανάπτυξης, α.π. 24417/07.03.17, και στο Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα    τρίτων    

που    εκτελούνται   δι'    αυτεπιστασίας    που    εκδόθηκε    από    το    Υπουργείο    Πολιτισμού    και    

Αθλητισμού,    α.π.28.11.17/ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετικό 

μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Δήμου Κιλελέρ (τελικός 

δικαιούχος πράξης) και ΔΕΥΑΚ (κύριος έργου).  

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό  Π/Υ 3.717.278,80 € με ΦΠΑ 24% 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τη σύμφωνη γνώμη 

της αρμόδιας Υπηρεσία Διαχείρισης του  πρόγραμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών , 

εφόσον τροποποιηθούν -όπως προβλέπεται- τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με 

την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου (όπως περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης κα ι οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου γίνονται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της Υπηρεσία Διαχείρισης του  προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών  και 

                                                           
5
Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ. 

6Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται 

μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου. 
7
Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα). 
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οποιεσδήποτε τροποποιήσεις υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες γίνονται μετά  από σύμφωνη 

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Νίκαια  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από8 :  

 Τον ................................. εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (ΔΕΥΑΚ), ο οποίος 

ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή τον ..............................  

 Τον ....................(Μέλος) Δημοτικό Σύμβουλο,  εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης 

(ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ) με αναπληρωτή τον .......................  

 Τον .......................... (Μέλος), ΔΕΥΑΚ με αναπληρωτή τον ........................ 

Μετά από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” 

του Υπ.Εσωτερικών , οι συμβαλλόμενοι φορείς (Δήμος Κιλελέρ και ΔΕΥΑ Κιλελέρ) ορίζουν τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

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, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.  

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 και συνεδριάζει μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν 

κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. 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. Η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης γνωμοδοτεί για τυχόν τροποποιήσεις της Νομικής Δέσμευσης.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της.  

                                                           
8 11   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών 
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ΑΡΘΡΟ 6 

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 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι 

των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του 

Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

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 9 

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 

Λάρισας  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 9 

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 του Κυρίου του Έργου στο 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.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του 

Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 

τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η 

παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.  

                                                           
9 

   Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  
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11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 

Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε 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 την καταβολή 

αμοιβής. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες 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 12 

ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

14.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η 

παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να 

επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων  οργάνων τους.  

14.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη 

συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την 

εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

14.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια Δικαστήρια Λάρισας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  

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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε 

κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην  Υπηρεσία Διαχείρισης του  

προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΚ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

1.1 τίτλος υποέργου 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και 

διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω 

υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  

1.2 τίτλος υποέργου 2 : “Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    

λειτουργία     συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ” 

1.3 τίτλος υποέργου 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες” 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

4. Φορέας λειτουργίας : ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης10: 

Η πράξη αφορά στην βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 
μέσω της υλοποίησης δύο κύριων υποέργων και ένα συνοδό.  Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνονται: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση 
εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων 
δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  
 Η  αντικατάσταση  του  υφιστάµενου  αγωγού  (παλαιός  χαλύβδινος  µε  εκτεταµένες  
διαβρώσεις  και  µικρή παροχετευτικότητα λόγω της διαµέτρου - D200) τροφοδότησης της 
δεξαµενής του Αγ. Νικολάου  από νέο (χυτοσιδηρούς σωλήνες διαµέτρου D300). Ο εν λόγω 
αγωγός παροχετεύει το νερό των δύο υφιστάµενων γεωτρήσεων Αγ. Νικόλαος 1 και Αγ. 
Νικόλαος 2 τις γεωτρήσεις 
 Η  αντικατάσταση  της  υφιστάµενης  δεξαµενής  του  Αγ.  Νικολάου  χωρητικότητας  
300m3 από  νέα χωρητικότητας 500m2 (απαραίτητη λόγω παλαιότητας της υφιστάµενης 
δεξαµενής) 
 Η  κατασκευή  ενδιάµεσου  αντλιοστασίου  ανύψωσης  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  
στον  χώρο  των γεωτρήσεων Αγ. Νικολάου και θα αναλάβει τον ρόλο της τροφοδοσίας της 
ανάντη νέας δεξαµενής 

 Η αντικατάσταση των 3 υφιστάµενων αγωγών του δικτύου διανοµής Πλατυκάµπου – 
Γαλήνης 
 Η κατασκευή νέας επίγειας δεξαµενής χωρητικότητας 500m3 δίπλα στον υφιστάµενο 
υδατόπυργο του Πλατυκάµπου 
 Η κατασκευή νέου αγωγού D200 που θα συνδέσει τον υφιστάµενο αγωγό (επί της 
Π.Ε.Ο. Βόλου) µε τον υφιστάµενο υδατόπυργο της Χάλκης 
 Η  διασύνδεση  των  δικτύων  της  ∆.Ε.  Πλατυκάµπου  µε  την  ∆.Ε.  Κιλελέρ  µε  την  
κατασκευή  αγωγού ∆ιατοµής D200. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί κατά µήκος της Παλαιάς  
Εθνικής Οδού  Λάρισας –  Βόλου και  στο έρεισµα της οδού. Η αρχή της χάραξης βρίσκεται 
στο ύψος του οικισµού Αναγέννηση και το τέλος της στο ύψος του οικισµού Αχίλλειο 

                                                           
10Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει 

οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :“Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     συστήματος 
τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου 
Κιλελέρ” 
 Η προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ. Το Σύστημα 
συγκέντρωσης  πληροφοριών  θα  αποτελείται  από  τον  Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου (ΚΣΕ)  
εγκατεστημένο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών  
διατάξεων με 40 Τοπικούς  Σταθμούς  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  ευρισκόμενους σε  ισάριθμες θέσεις του 
Δικτύου Ύδρευσης (17 γεωτρήσεις, 23 υδατόπυργοι/δεξαμενές).  
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες” 
 Απασχόληση αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής  
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Γεωγραφικά, το υποέργο 1 οριοθετείται εντός των κτηµατικών περιοχών:  

-  ∆.Ε. Πλατυκάµπου του ∆. Κιλελέρ  

-  ∆.Ε. Κιλελέρ του ∆. Κιλελέρ και  

-  ∆.Ε. Αρµενίου του ∆. Κιλελέρ  

και θα εξυπηρετεί τους οικισµούς:  

- Νάµατα, Γλαύκη, Πλατύκαµπος, Γαλήνη, Χάλκη, Πρόδροµος, Μόδεστος, Μελία και 

Αναγέννηση της ∆.Ε. Πλατυκάµπου  

-  Αχίλλειο, Νίκη και Σωτήριο της ∆.Ε. Αρµενίου και  

-  Κιλελέρ και Κοκκίνες της ∆.Ε. Κιλελέρ.  

Ενώ το υποέργο 2 στις εξής θέσεις με κέντρο τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ:  

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
    1.Γεώτρηση Άγιος Νικόλαος Γ1 
    2.Γεώτρηση Άγιος Νικόλαος Γ2 
    3.Γεώτρηση Χάλκη ΑΛΣΟΣ 
    4. Γεώτρηση Χάλκη ΡΙΖΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 
    5. Γεώτρηση Καλαμάκι  XAMOY 
    6. Γεώτρηση Κιλελέρ ΓΗΠΕΔΟ 
    7. Γεώτρηση Κιλελέρ ΜΕΡΙΑΣ 1 
    8. Γεώτρηση Κιλελέρ ΜΕΡΙΑΣ 2 
    9. Γεώτρηση Κιλελέρ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
    10. Γεώτρηση Νέο Περιβόλι 1  
    11. Γεώτρηση Νέο Περιβόλι ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
    12. Γεώτρηση Αχίλλειο 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
    13. Γεώτρηση Μύρα 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
    14. Γεώτρηση Κυπάρισσος 
    15. Γεώτρηση Ψυχικό (Καρασουλούκια) 
    16. Γεώτρηση Μικρό Βουνό 
    17. Γεώτρηση Μαυροβούνι Παναγιά 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
    1. Άγιος Νικόλαος  
    2. Πλατύκαμπος (Κεντρικός) 
    3. Γλαύκη 
    4. Μελία 
    5. Χάλκη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 
    6. Καλαμάκι  1 
    7. Κιλελέρ  
    8. Κιλελέρ (ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ) 
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    9. Νέο Περιβόλι  
    10. Μέλισσα 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
    11. Αχίλλειο 
    12. Αρμένιο 
    13. Σωτήριο 
    14. Νίκη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
    15. Μοσχοχώρι  
    16. Μύρα  
    17. Δίλοφο 
    18. Ζάππειο 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
    19. Κυπάρισσος 
    20. Ψυχικό Καρασουλούκια 
    21. Άγιος Γεώργιος 
    22. Μικρό Βουνό 
    23. Μαυροβούνι Δεξαμενή 
7. Προϋπολογισμός 

ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 
(επιλέξιμο ποσό) 

Συνολικός ΠΥ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Κατασκευή εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης Χάλκης και 

διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ 

Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω 

υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων 

υδρευτικών γεωτρήσεων”  

1.991.935,48 2.470.000,00 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια,     εγκατάσταση     

και     θέση     σε    λειτουργία     

συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού 

και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 

994.870,00 1.240.000,00 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 :  “Αρχαιολογικές εργασίες” 11.000,00 11.000,00 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης  (€) 2.997.805,48 3.717.278,80 

 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ Διάρκεια σε μήνες 

Υποέργο 1  15 

Υποέργο 2  15 

Υποέργο 3 6 

Σύνολο Πράξης 15 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση 

εξωτερικού δικτύου ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και 

υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  

ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1.  Προσυμβατικό στάδιο (ένταξη, δημοπρασία, σύμβαση) 6 

2.  Κατασκευή δεξαμενών,    κατασκευή αγωγών τμημάτων : 

Α (ενδιάμεσο αντλιοστάσιο έως δεξαμενή θέση 

Αγ.Νικόλαος), Β (κλάδοι 1,2,3, Πλατύκαμπος-Γαλήνη) και 

Γ (ΠΕΟ έως ΤΚ Χάλκης) 

10 

3.  Κατασκευή αγωγών τμήματος Δ (διασύνδεση δικτύων ΔΕ 

Πλατυκάμπου – ΔΕ Κιλελέρ) 

5 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     

συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 
συζήτηση  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

ΑΔΑ: 6ΗΒΥΟΚΚ3-1Α0



17 
 

 Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 
με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» στο 
πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών (υπ’αρ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) 
Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου Κιλελέρ για την 
υποβολή πρότασης και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ», στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του 
Υπ.Εσωτερικών (υπ’αρ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) 
Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής ως κατωτέρω 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ11 
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 

Π/Υ 3.717.278,80 € με ΦΠΑ 24% 

 

Στη Νίκαια Λάρισας, σήμερα την …………/…/2018  μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  

 Της ΔΕΥΑ Κιλελέρ που εδρεύει στον Πλατύκαμπο Λάρισας όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, Αραμπατζή Μιλτιάδη του Γεωργίου  και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

 

 Του Δήμου Κιλελέρ , που εδρεύει στην Νίκαια Λάρισας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο, κ. Αθανάσιο Νασιακόπουλο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην 

παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 

100  αυτού. 

 Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ2675 Α/23-12-2014) ως 

ισχύει. 

 Την ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ 712 /31-7-2015 Εθνικοί κανόνες εκλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Αρχές διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

(ΦΕΚ 1822 Β/24-8-2015) ως ισχύει. 

 Το Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΣΑ 2014 –2020 και ειδικότερα 

το παράρτημα Ι «Οδηγός διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων» του οδηγού αξιολόγησης ως 

ισχύει. 

 Την υπ'αριθμ . ...../2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ 

την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της 

 Την   υπ'αριθμ.   ...../2018   απόφαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   Κιλελέρ   την 

έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της 

 Την υπ’ αριθμ..........  απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

                                                           
11 

   Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο 

φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση 

δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα 
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& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών 

(υπ’αρ. 18334/10.5.2018 πρόσκληση Ι) προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης « 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» Π/Υ 3.717.278,80 € με 

ΦΠΑ 24% , η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

Η πράξη αφορά στην βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ μέσω της 
υλοποίησης δύο κύριων υποέργων και ένα συνοδό.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση 
εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και 
υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  
 Η  αντικατάσταση  του  υφιστάµενου  αγωγού  (παλαιός  χαλύβδινος  µε  εκτεταµένες  
διαβρώσεις  και  µικρή παροχετευτικότητα λόγω της διαµέτρου - D200) τροφοδότησης της δεξαµενής 
του Αγ. Νικολάου  από νέο (χυτοσιδηρούς σωλήνες διαµέτρου D300). Ο εν λόγω αγωγός 
παροχετεύει το νερό των δύο υφιστάµενων γεωτρήσεων Αγ. Νικόλαος 1 και Αγ. Νικόλαος 2 τις 
γεωτρήσεις 
 Η  αντικατάσταση  της  υφιστάµενης  δεξαµενής  του  Αγ.  Νικολάου  χωρητικότητας  300m3 
από  νέα χωρητικότητας 500m2 (απαραίτητη λόγω παλαιότητας της υφιστάµενης δεξαµενής) 
 Η  κατασκευή  ενδιάµεσου  αντλιοστασίου  ανύψωσης  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  στον  
χώρο  των γεωτρήσεων Αγ. Νικολάου και θα αναλάβει τον ρόλο της τροφοδοσίας της ανάντη νέας 
δεξαµενής 
 Η αντικατάσταση των 3 υφιστάµενων αγωγών του δικτύου διανοµής Πλατυκάµπου – Γαλήνης 
 Η κατασκευή νέας επίγειας δεξαµενής χωρητικότητας 500m3 δίπλα στον υφιστάµενο 
υδατόπυργο του Πλατυκάµπου 
 Η κατασκευή νέου αγωγού D200 που θα συνδέσει τον υφιστάµενο αγωγό (επί της Π.Ε.Ο. 
Βόλου) µε τον υφιστάµενο υδατόπυργο της Χάλκης 
 Η  διασύνδεση  των  δικτύων  της  ∆.Ε.  Πλατυκάµπου  µε  την  ∆.Ε.  Κιλελέρ  µε  την  
κατασκευή  αγωγού ∆ιατοµής D200. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί κατά µήκος της Παλαιάς  Εθνικής 
Οδού  Λάρισας –  Βόλου και  στο έρεισµα της οδού. Η αρχή της χάραξης βρίσκεται στο ύψος του 
οικισµού Αναγέννηση και το τέλος της στο ύψος του οικισµού Αχίλλειο 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :“Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     συστήματος 
τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου 
Κιλελέρ” 
 Η προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ. Το Σύστημα 
συγκέντρωσης  πληροφοριών  θα  αποτελείται  από  τον  Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου (ΚΣΕ)  
εγκατεστημένο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών  
διατάξεων με 40 Τοπικούς  Σταθμούς  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  ευρισκόμενους σε  ισάριθμες θέσεις του 
Δικτύου Ύδρευσης (17 γεωτρήσεις, 23 υδατόπυργοι/δεξαμενές).  
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες’ 
 Απασχόληση αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής 
 

Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές 

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου,  
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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 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 

Π/Υ 3.717.278,80€ με ΦΠΑ 24%  («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το 

Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του 

Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 

(ενδεικτικά)12:  

 Οργάνωση, σχεδιασμό υλοποίησης και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 

εγκρίσεων. 

 Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο πρόγραμμα 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” 

 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.  

 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.  

 Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.  

 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

 Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση 

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.  

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

οριστική παραλαβή). 

 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  

νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι 

των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας 

Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και 

της Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

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

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

                                                           
12 

   Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου 

ΑΔΑ: 6ΗΒΥΟΚΚ3-1Α0



20 
 

14. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το 

οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

15. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 

στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης. 

16. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

17. 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 Έργου13, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

18. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

19. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου. 

20. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών 

του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης και να αποστέλλει έγκαιρα τα 

στοιχεία πληρωμών στον Τελικό Δικαιούχο προκειμένου να συντάσσει και να υποβάλλει 

στο ΟΠΣ τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών14 

21. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

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

22. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου. 

23. Να καλύψει με ιδίους πόρους τις μη επιλέξιμες δαπάνες καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

μη επιλέξιμη δαπάνη προκύψει από το  πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του 

Υπ.Εσωτερικών 

24. Να τηρεί τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και πληρωμών του έργου και 

ειδικότερα τις διαδικασίες λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

και εκκαθάρισης δαπανών-διεκπεραίωσης και πληρωμών σύμφωνα με τα έντυπα της 

διαχειριστικής επάρκειας.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:  

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και την υποβολή του στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του  προγράμματος 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις 

του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.  

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών και τυχόν τροποποιήσεις μελετών, 

αν απαιτηθεί. 

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

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

λειτουργίας του. 

                                                           
 

    Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 
     Πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης 
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 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων.  

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου15) τη χρηματοδότηση του 

Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και 

για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.  

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.  

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου16. 

 Να συντάσσει και να υποβάλλει στο ΟΠΣ τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και τα Δελτία 

Παρακολούθησης Έργου 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Κύριο του Έργου. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος- έχει καταγράψει όλες τις 

υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις.  

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 

εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου  

του Έργου17. 

Ειδικά  για  το  Υποέργο  Αρχαιολογικών  Εργασιών (ΥΠΟΕΡΓΟ 3,  φορέας υλοποίησης είναι η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας . Για την πληρωμή των δαπανών του Υποέργου Αρχαιολογικών 

Εργασιών, ισχύουν  τα 

περιλαμβανόμενα  στο  έγγραφο  -  κατευθυντήριες  Οδηγίες  της  Διεύθυνσης  Δημοσίων  

Επενδύσεων  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και Ανάπτυξης, α.π. 24417/07.03.17, και στο Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα    τρίτων    

που    εκτελούνται   δι'    αυτεπιστασίας    που    εκδόθηκε    από    το    Υπουργείο    Πολιτισμού    και    

Αθλητισμού,    α.π.28.11.17/ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετικό 

μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Δήμου Κιλελέρ (τελικός 

δικαιούχος πράξης) και ΔΕΥΑΚ (κύριος έργου).  

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό  Π/Υ 3.717.278,80 € με ΦΠΑ 24% 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τη σύμφωνη γνώμη 

της αρμόδιας Υπηρεσία Διαχείρισης του  πρόγραμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών , 

εφόσον τροποποιηθούν -όπως προβλέπεται- τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με 

την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου (όπως περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

                                                           
15

  Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ. 
16  Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται 

μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου. 
17

Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα). 
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H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης κα ι οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου γίνονται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της Υπηρεσία Διαχείρισης του  προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών  και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες γίνονται μετά  από σύμφωνη 

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Νίκαια  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από18 :  

 Τον ................................. εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (ΔΕΥΑΚ), ο οποίος 

ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή τον ..............................  

 Τον ....................(Μέλος) Δημοτικό Σύμβουλο,  εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης 

(ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ) με αναπληρωτή τον .......................  

 Τον .......................... (Μέλος), ΔΕΥΑΚ με αναπληρωτή τον .... .................... 

Μετά από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” 

του Υπ.Εσωτερικών , οι συμβαλλόμενοι φορείς (Δήμος Κιλελέρ και ΔΕΥΑ Κιλελέρ) ορίζουν τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

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, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.  

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 και συνεδριάζει μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν 

κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. 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. Η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης γνωμοδοτεί για τυχόν τροποποιήσεις της Νομικής Δέσμευσης.  
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Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

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 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι 

των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του 

Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

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 9 

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 

Λάρισας  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 19 

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 του Κυρίου του Έργου στο 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.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του 

Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 

τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η 

παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.  

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) 
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στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 

Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε 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 την καταβολή 

αμοιβής. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες 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 12 

ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

14.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η 

παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να 

επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων  οργάνων τους.  

14.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη 

συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την 

εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

14.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια Δικαστήρια Λάρισας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε 

κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην  Υπηρεσία Διαχείρισης του  

προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπ.Εσωτερικών 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΚ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

1.1 τίτλος υποέργου 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και 

διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω 

υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  

1.2 τίτλος υποέργου 2 : “Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    

λειτουργία     συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ” 

1.3 τίτλος υποέργου 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες” 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

4. Φορέας λειτουργίας : ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης20: 

Η πράξη αφορά στην βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 
μέσω της υλοποίησης δύο κύριων υποέργων και ένα συνοδό.  Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνονται: 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση 
εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων 
δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  

 Η  αντικατάσταση  του  υφιστάµενου  αγωγού  (παλαιός  χαλύβδινος  µε  εκτεταµένες  
διαβρώσεις  και  µικρή παροχετευτικότητα λόγω της διαµέτρου - D200) τροφοδότησης της 
δεξαµενής του Αγ. Νικολάου  από νέο (χυτοσιδηρούς σωλήνες διαµέτρου D300). Ο εν λόγω 
αγωγός παροχετεύει το νερό των δύο υφιστάµενων γεωτρήσεων Αγ. Νικόλαος 1 και Αγ. 
Νικόλαος 2 τις γεωτρήσεις 

 Η  αντικατάσταση  της  υφιστάµενης  δεξαµενής  του  Αγ.  Νικολάου  χωρητικότητας  
300m3 από  νέα χωρητικότητας 500m2 (απαραίτητη λόγω παλαιότητας της υφιστάµενης 
δεξαµενής) 

 Η  κατασκευή  ενδιάµεσου  αντλιοστασίου  ανύψωσης  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  
στον  χώρο  των γεωτρήσεων Αγ. Νικολάου και θα αναλάβει τον ρόλο της τροφοδοσίας της 
ανάντη νέας δεξαµενής 
 Η αντικατάσταση των 3 υφιστάµενων αγωγών του δικτύου διανοµής Πλατυκάµπου – 
Γαλήνης 

 Η κατασκευή νέας επίγειας δεξαµενής χωρητικότητας 500m3 δίπλα στον υφιστάµενο 
υδατόπυργο του Πλατυκάµπου 

 Η κατασκευή νέου αγωγού D200 που θα συνδέσει τον υφιστάµενο αγωγό (επί της 
Π.Ε.Ο. Βόλου) µε τον υφιστάµενο υδατόπυργο της Χάλκης 

 Η  διασύνδεση  των  δικτύων  της  ∆.Ε.  Πλατυκάµπου  µε  την  ∆.Ε.  Κιλελέρ  µε  την  
κατασκευή  αγωγού ∆ιατοµής D200. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί κατά µήκος της Παλαιάς  
Εθνικής Οδού  Λάρισας –  Βόλου και  στο έρεισµα της οδού. Η αρχή της χάραξης βρίσκεται 
στο ύψος του οικισµού Αναγέννηση και το τέλος της στο ύψος του οικισµού Αχίλλειο 

                                                           
20 Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :“Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     
συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων 
ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ” 

 Η προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ. Το 
Σύστημα συγκέντρωσης  πληροφοριών  θα  αποτελείται  από  τον  Κεντρικό  Σταθμό  
Ελέγχου (ΚΣΕ)  εγκατεστημένο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, διασυνδεδεμένο, μέσω 
ασυρμάτων επικοινωνιακών  διατάξεων με 40 Τοπικούς  Σταθμούς  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  
ευρισκόμενους σε  ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης (17 γεωτρήσεις, 23 
υδατόπυργοι/δεξαμενές).  
 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : “Αρχαιολογικές εργασίες” 
 Απασχόληση αρχαιολόγου κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής  
 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Γεωγραφικά, το υποέργο 1 οριοθετείται εντός των κτηµατικών περιοχών:  

-  ∆.Ε. Πλατυκάµπου του ∆. Κιλελέρ  

-  ∆.Ε. Κιλελέρ του ∆. Κιλελέρ και  

-  ∆.Ε. Αρµενίου του ∆. Κιλελέρ  

και θα εξυπηρετεί τους οικισµούς:  

- Νάµατα, Γλαύκη, Πλατύκαµπος, Γαλήνη, Χάλκη, Πρόδροµος, Μόδεστος, Μελία και 

Αναγέννηση της ∆.Ε. Πλατυκάµπου  

-  Αχίλλειο, Νίκη και Σωτήριο της ∆.Ε. Αρµενίου και  

-  Κιλελέρ και Κοκκίνες της ∆.Ε. Κιλελέρ.  

Ενώ το υποέργο 2 στις εξής θέσεις με κέντρο τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ:  

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
    1.Γεώτρηση Άγιος Νικόλαος Γ1 
    2.Γεώτρηση Άγιος Νικόλαος Γ2 
    3.Γεώτρηση Χάλκη ΑΛΣΟΣ 
    4. Γεώτρηση Χάλκη ΡΙΖΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 
    5. Γεώτρηση Καλαμάκι  XAMOY 
    6. Γεώτρηση Κιλελέρ ΓΗΠΕΔΟ 
    7. Γεώτρηση Κιλελέρ ΜΕΡΙΑΣ 1 
    8. Γεώτρηση Κιλελέρ ΜΕΡΙΑΣ 2 
    9. Γεώτρηση Κιλελέρ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
    10. Γεώτρηση Νέο Περιβόλι 1  
    11. Γεώτρηση Νέο Περιβόλι ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
    12. Γεώτρηση Αχίλλειο 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
    13. Γεώτρηση Μύρα 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
    14. Γεώτρηση Κυπάρισσος 
    15. Γεώτρηση Ψυχικό (Καρασουλούκια) 
    16. Γεώτρηση Μικρό Βουνό 
    17. Γεώτρηση Μαυροβούνι Παναγιά 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
    1. Άγιος Νικόλαος  
    2. Πλατύκαμπος (Κεντρικός) 
    3. Γλαύκη 
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    4. Μελία 
    5. Χάλκη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 
    6. Καλαμάκι  1 
    7. Κιλελέρ  
    8. Κιλελέρ (ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ) 
    9. Νέο Περιβόλι  
    10. Μέλισσα 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
    11. Αχίλλειο 
    12. Αρμένιο 
    13. Σωτήριο 
    14. Νίκη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
    15. Μοσχοχώρι  
    16. Μύρα  
    17. Δίλοφο 
    18. Ζάππειο 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
    19. Κυπάρισσος 
    20. Ψυχικό Καρασουλούκια 
    21. Άγιος Γεώργιος 
    22. Μικρό Βουνό 
    23. Μαυροβούνι Δεξαμενή 
7. Προϋπολογισμός 

ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ 
(επιλέξιμο ποσό) 

Συνολικός ΠΥ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Κατασκευή εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης Χάλκης και 

διασύνδεση εξωτερικού δικτυόυ ΔΕ 

Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω 

υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων 

υδρευτικών γεωτρήσεων”  

1.991.935,48 2.470.000,00 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια,     εγκατάσταση     

και     θέση     σε    λειτουργία     

συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού 

και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 

994.870,00 1.240.000,00 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 :  “Αρχαιολογικές εργασίες” 11.000,00 11.000,00 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης  (€) 2.997.805,48 3.717.278,80 

 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ Διάρκεια σε μήνες 

Υποέργο 1  15 

Υποέργο 2  15 

Υποέργο 3 6 

Σύνολο Πράξης 15 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάλκης και διασύνδεση 

εξωτερικού δικτύου ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων 

δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων”  

ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

4.  Προσυμβατικό στάδιο (ένταξη, δημοπρασία, σύμβαση) 6 

5.  Κατασκευή δεξαμενών,    κατασκευή αγωγών τμημάτων : 

Α (ενδιάμεσο αντλιοστάσιο έως δεξαμενή θέση 

Αγ.Νικόλαος), Β (κλάδοι 1,2,3, Πλατύκαμπος-Γαλήνη) και 

Γ (ΠΕΟ έως ΤΚ Χάλκης) 

10 

6.  Κατασκευή αγωγών τμήματος Δ (διασύνδεση δικτύων ΔΕ 

Πλατυκάμπου – ΔΕ Κιλελέρ) 

5 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια,     εγκατάσταση     και     θέση     σε    λειτουργία     

συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 
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Βεβαιώνει ότι η μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι θα καλυφθούν 
από ιδίους πόρους 
 
Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο κ. Αραμπατζή Μιλτιάδη για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 65/2018 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως. 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
              

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

Νασιακόπουλος Αθανάσιος 
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