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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/14-04-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 70/2021
Θέμα 4ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της
Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας για την τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από το Δήμο
Ηράκλειας για την υλοποίηση των πράξεων α) «Αντικατάσταση Υγρομέτρων με Νέα
Τύπου AMR εντός Φρεατίων για τον Περιορισμό του μη Τιμολογημένου Νερού στην
ΔΕΥΑ Ηράκλειας» και β) «Ωρίμανση Έργων και Δράσεων ΔΕΥΑ Ηράκλειας σε Δράσεις
με Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων Δήμου Ηράκλειας».
Σήμερα την 14η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και τις υπ’ αρ.18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.3987/09-04-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.
4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 7:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Μαλαματής

Μπουντράκης

Λάμπρος

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
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5 Δημήτριος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

6 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

7 Ιωάννης
Αβραμίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί (1) θέμα, το οποίο δεν
γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
1. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης των υπ’ αρ.309,247,205,571 σχολικών αγρών της Κοινότητας
Χειμάρρου Δήμου Ηράκλειας έκτασης 2.875,00τ.μ., 8.250,00τ.μ., 15.625,00τ.μ., 6.680,00τ.μ.
αντίστοιχα, του υπ’ αρ.1831 σχολικού αγρού της Κοινότητας Χρυσοχωράφων Δήμου
Ηράκλειας έκτασης 6.265,00τ.μ., του υπ’ αρ.787 σχολικού αγρού της Κοινότητας Κοίμησης
Δήμου Ηράκλειας έκτασης 22.802,00τ.μ., του υπ’ αρ.217 σχολικού αγρού της Κοινότητας
Ηράκλειας Δήμου Ηράκλειας έκτασης 17.875,00τ.μ. και του υπ’ αρ.313 σχολικού αγρού της
Κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας έκτασης 15.029,00τ.µ
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει το παραπάνω θέμα, αφού έκρινε
ότι είναι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.3447/30-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018
2) Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για τεχνική και διοικητική υποστήριξη από το Δήμο Ηράκλειας με
σκοπό την Την πρόσκληση ΑΤ01 και ΑΤ09 του ΥΠ.ΕΣ. για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας: α) «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές
ύδρευσης» και β) «Πολιτική Προστασία – Προστασία Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια»
με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
3) Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Δήμου Ηράκλειας

Παρακαλούμε:
Να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με τη
Δ.Ε.Υ.Α.Η. για τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από το Δήμο Ηράκλειας για την υλοποίηση
των πράξεων:
1) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ AMR ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
2) «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ».»
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αρ.3447/30-03-2021
εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τις διατάξεις που αναφέρονται
σ’ αυτήν, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηράκλειας και της Δ.Ε.Υ.Α
Ηράκλειας για την τεχνική και διοικητική της υποστήριξη από το Δήμο Ηράκλειας για την
υλοποίηση των πράξεων α) «Αντικατάσταση Υγρομέτρων με Νέα Τύπου AMR εντός
Φρεατίων για τον Περιορισμό του μη Τιμολογημένου Νερού στην ΔΕΥΑ Ηράκλειας» και β)
«Ωρίμανση Έργων και Δράσεων ΔΕΥΑ Ηράκλειας σε Δράσεις με Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα
και Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων Δήμου Ηράκλειας», όπως ακολουθεί:.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(του άρθρου 179 του Ν. 4555/18)
Μεταξύ
«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηράκλειας»
Και
«Δήμου Ηράκλειας»

για τις Πράξεις
«Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ AMR ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & Β. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
[Ηράκλεια, … ……….. 2021]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
«Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ AMR ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & Β. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
Στην Ηράκλεια, σήμερα την ..η ……….. 2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηράκλειας με την επωνυμία ΔΕΥΑΗ,
που εδρεύει στην Ηράκλεια, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο
Τζήκα, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του
Έργου»
2.
του. Δήμου Ηράκλειας, που εδρεύει στην Ηράκλειας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κουτσάκη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως
«Φορέας Υλοποίησης»
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 το άρθρο 100 αυτού.
2.
Το άρθρο 179 του Ν.4555/18 που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 100 του
Ν.3852/2014
3.
Το άρθρο 50 του ν. 4314/2014 που καθορίζει την διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής,
χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου.
4.
Την υπ’ αριθμ. ……………………………. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηράκλειας.
5.
Την υπ’ αριθμ. ………………………………Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας.
6.
Την υπ’ αριθμ. …………………………………………..έγκριση των παραπάνω αποφάσεων από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
7.
Την πρόσκληση ΑΤ01 και ΑΤ09 του ΥΠ.ΕΣ. για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
στον Άξονα προτεραιότητας: α) «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» και β)
«Πολιτική Προστασία – Προστασία Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
8.
Τη με αρ.πρωτ.278/17-03-2021 βεβαίωση του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ηράκλειας
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ AMR ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & Β. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Δεδομένου ότι:

ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας
για την υλοποίηση Έργου,
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ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική υπηρεσία,
αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, 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 «Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ AMR ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & Β. ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» («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 να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)1:
1. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.
2. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται και από
τον Κύριο του Έργου, από τη στιγμή που οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
4. Επίβλεψη και παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως
και την οριστική παραλαβή) .
5. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.
6. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.


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.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του έργου.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 5 της παρούσας.
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Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου.
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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 Έργου2, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να εγγράψει το ποσό της δαπάνης στον προϋπολογισμό του και να ψηφίσει τη σχετική
πίστωση.
Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου,
με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης3
Να υπογράψει τη σύμβαση του έργου από κοινού με τον δικαιούχο.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 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.
 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου4.
Επίσης:
 Η σύμβαση ανάθεσης του έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται σαφώς στη διακήρυξη
υπογράφεται και από τους τρεις εμπλεκομένους: τον κύριο του έργου, το φορέα υλοποίησης
(δικαιούχο) και τον ανάδοχο, με αναφορά στο ρόλο, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες ενός έκαστου. Στη σύμβαση αυτή μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται άρθρα για το
λήπτη των παραστατικών του αναδόχου (κύριος του έργου), τη διενέργεια των πληρωμών προς
τον ανάδοχο κλπ.
 Ο ανάδοχος του έργου εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια,
δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου.
 Η κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για το Φ.Π.Α., βαρύνουν τον κύριο του έργου
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται για την ΑΤ01 στο ποσό των 4.381.000,00 € πλέον ΦΠΑ και για την ΑΤ09 στο ποσό των
823.128,89 €, ήτοι συνολικά στο ποσό των 5.204.128,89 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. Τα έργα / μελέτες
χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2
3

4

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

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.
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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.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 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 Ηράκλεια.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από5 τους :
1. ………………………, Πρόεδρο ΔΕΥΑ Ηράκλειας, ως Πρόεδρο της επιτροπής
παρακολούθησης με αναπληρωτή του τον ……………………., Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ
Ηράκλειας
2. ………………………, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ηράκλειας με αναπληρωτή του τον ……………………….,
μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ηράκλειας
3. Τον κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα, Αντιδήμαρχο Δήμου Ηράκλειας με αναπληρωτή του τον
κ. Δημήτριο Χαβαλέ, Αντιδήμαρχο Δήμου Ηράκλειας
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 εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης
της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και
τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που
έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της.
Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται 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
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Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών.
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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.
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 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ6
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

6

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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11.1 Υποκατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση
του Έργου. Σε περίπτωση υποκατάστασης, 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) 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
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 τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος από δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ AMR ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΕΥΑΗ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Ηράκλειας
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΕΥΑΗ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης7:
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας πρόκειται να προχωρήσει σε αντικατάσταση όλων των παλαιών
εγκατεστημένων υδρομέτρων της, στις ΔΕ Ηράκλειας, Στρυμονικού και Σκοτούσσας του Δήμου
Ηράκλειας που διαθέτει σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και νέο δίκτυο, με νέα ηλεκτρονικά
και με δυνατότητα μέτρησης από απόσταση (AMR), καθώς και των παλαιών συλλεκτών σε
οικοδομές, στα πλαίσια περαιτέρω μείωσης του ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και
συσχέτισής του με τον δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) κατά IWA.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Ηράκλειας
7. Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
4.381.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξης
24

1. Τίτλος Πράξης: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»»
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΕΥΑΗ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Ηράκλειας
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΕΥΑΗ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης8:
 1ο Υποέργο: Με το υποέργο με τίτλο «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για Υδραυλικά
έργα, στον Δήμο Ηράκλειας Σερρών, όχι και των τευχών δημοπράτησης όχι», προβλέπεται η
εκπόνηση: α) Γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης, που περιλαμβάνει εργασίες υπαίθρου
(γεωτρήσεις), εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνική μελέτη
θεμελίωσης (για τα έργα ύδρευσης και όπου απαιτείται). Συνολικά προβλέπεται η υλοποίηση
έξι γεωτρήσεων (από μία γεώτρηση στα έργα ύδρευσης που θα κατασκευαστεί δεξαμενή και
όχι τέσσερις σε έργα με μεγάλο μήκος νέων αγωγών ύδρευσης) και β) η Σύνταξη φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Φάκελοι
Τροποποίησης ΑΕΠΟ κ.α. ανά περίπτωση) για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
2ο Υποέργο: Με το υποέργο με τίτλο «Αντιπλημμυρική Προστασία και διευθέτηση στους Οικισμούς
ΤΚ Ηράκλειας και ΤΚ Ποντισμένου», προβλέπεται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, για
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηράκλειας
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και συγκεκριμένα όχι οικισμούς Ηράκλεια και Ποντισμένο. Στη μελέτη περιλαμβάνεται και η
διευθέτηση μικρού τμήματος του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό Ποντισμένο.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Ηράκλειας
7. Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
823.128,89€ πλέον ΦΠΑ 24%
8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξης
καθαρή διάρκεια υλοποίησης της
πράξης 9 μήνες και 12 μήνες αντίστοιχα
(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
εγκρίσεων των μελετών)
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 14-04-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

