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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛEΩΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  τα  πρακτικά  Συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης
Τριπόλεως

                 Αρ. Αποφ. 37                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Μεθυδρίου
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  της ΔΕΥΑΤ για  το  έργο:  «Δίκτυα
ύδρευσης  της  Τ.Κ.  Βλαχέρνας,  Δάρα,  Λίμνης,  Ορχομενού,
Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου και των Τ.Κ.
Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σημιάδες της Δ.Ε. Μαντινείας,  Νεοχωρίου,
Ζευγολατιού  της  Δ.Ε.  Κορυθίου  και  Αγίου  Βασιλείου,  Πελάγους  του
Δήμου Τρίπολης»

Στην Τρίπολη σήμερα Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.  στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ (Πλατεία Νέας Δημοτικής
Αγοράς), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ σε έκτακτη συνεδρίαση με την υπ’ αρ. 693/12-3-2018 πρόσκληση του
Αντιπροέδρου του κ. Γεωργίου Καρώνη, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 σε καθένα από τα μέλη
του, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών, παραβρέθηκαν τα εννέα (9):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) κ. Παυλής Δημήτριος, Πρόεδρος                                  1) κ. Μέλεγου Παρασκευή, μέλος
2) κ. Καρώνης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος                           2) κ. Τσιώλη Χαρίκλεια, μέλος
3) κ. Δάλκου Αναστασία, μέλος
4) κ. Δαύρος Κωνσταντίνος, μέλος
5) κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος, μέλος
6) κ. Αλεξάκης Βασίλειος , μέλος
7) κ. Μπένος Γεώργιος, μέλος
8) κ. Σωτηρακοπούλου Βασιλική, μέλος 
9) κ. Δημακόπουλος Σπυρίδων, μέλος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη συζήτηση του θέματος παρίσταντο ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΤ κ. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, ο Διευθυντής

Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Δελής Δημήτριος, ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Τσόπελας Γεώργιος, ο Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας κ. Μανδρώνης Κωνσταντίνος και ο Διευθυντής Προστασίας Υδάτινου Περιβάλλοντος κ. Κοτσιώνης Παναγιώτης.

Στη  συνέχεια  συζητήθηκε  το  θέμα:  «Σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Συνδέσμου  Μεθυδρίου  της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  της  ΔΕΥΑΤ για το  έργο:  «Δίκτυα  ύδρευσης  της  Τ.Κ.  Βλαχέρνας,  Δάρα,  Λίμνης,  Ορχομενού,
Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου και των Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σημιάδες της Δ.Ε. Μαντινείας,
Νεοχωρίου, Ζευγολατιού της Δ.Ε. Κορυθίου και Αγίου Βασιλείου, Πελάγους του Δήμου Τρίπολης».

Εισηγούμενος  το  θέμα  ο  Aντιπρόεδρος  της  ΔΕΥΑΤ,  λαμβάνοντας  υπόψη την  εισήγηση της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της
ΔΕΥΑΤ,  την οποία ανέγνωσε στα μέλη του ΔΣ και η οποία έχει ως εξής:

«Σας υποβάλλουμε την προγραμματική σύμβαση του έργου:<<Δίκτυα ύδρευσης των  Τ.Κ Βλαχέρνας , Δάρα , Λίμνης ,
Ορχομενού, Πλαιόπυργου,  Παναγίτσας, Χωτούσας, της  Δ.Ε Λεβιδίου και των  Τ.Κ  Αρτεμισίου, Καίρια, Λουκά, Σημιάδες της Δ.Ε.
Μαντινείας, Νεοχωρίου, Ζευγολατιού της Δ.Ε. Κορυθίου και Αγίου Βασιλείου, Πελάγους του Δήμου Τρίπολης» προυπολογίσμου
5.603.577,23 (με ΦΠΑ) που αφορά την αντικατάσταση παλαιών δικτύων  ύδρευσης του Συνδέσμου.

 Η  προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ ΔΕΥΑ Τρίπολης, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Συνδέσμου Δήμων
και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου.
Παρακαλούμε για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.» 
παρατίθεται για έγκριση η Προγραμματική Σύμβαση, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
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Προγραμματική  Σύμβαση  του  άρθρου  100  του  Μ,3852/2810  μεταξύ  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου της ΔΕΥΑ Τρίπολης και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών
Έργων  Μεθυδρίου  για  τβ  έργο  «Δίκτυα  ύδρευσης  των  Τ.Κ,  Βλαχέρνας,  Δάρα,  Λίμνης,
Ορχομενού,  Παλαιόπυργου,  Παναγίτσας,  Χωτούσας  της  Δ.Ε.  Λεβιδίου  και  των  Τ.Κ.
Αρτεμισίου, Καίρια Λουκά, Σημιάδες της Δ,Ε. Μαντινείας, Μεοχωρίου, Ζευγολατιού της Δ.Ε.
Κορυθίου και Αγ. Βασιλείου, Πελάγους του Δήμου Τρίπολης»

Στην Τρίπολη σήμερα την.....…/…/2018 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου,  Τ.Κ. 22100,

με Α.Φ.Μ. 998037420, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη,
2. της  Δ.Ε.Υ.Α.Τρίπολης, που εδρεύει στη Τρίπολη, Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 22100,  με

Α.Φ.Μ.  ……………………..,  Δ.Ο.Υ.  Τρίπολης,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ.
………………………………………….

3. του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου, που εδρεύει στη Τρίπολη, Τ.Κ.
22100, με Α.Φ.Μ. ……………………………., Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
Γεώργιο Αδαμόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

και έχοντας υπόψη:
Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές

ισχύουν κάθε φορά: 
 Το  άρθρου  100  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα Καλλικράτης)»  όπως οι  παρ.  1α και  5  αυτού
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85). 

 Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση». 

 Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

 Το  ν.  4412/2016  (Α'  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει 

 Το  ν.  4281/2014  (Α'  160)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει 

 Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
 Την  αριθ.   Πρωτ.   32287/32/1-11-1999   εγκύκλιο   του   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.   για   την   σύνταξη

προγραμματικών συμβάσεων 
Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:
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1. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
2014-2020,

2. Την  πίστωση ……………………………………  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων
2018,

3. Την υπ. αρίθμ………………../2018 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γ. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών:

1. Την  υπ'  αριθ.  ……/………………/…-…-2018  (ΑΔΑ:  ……………………)  απόφαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου  περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της
Προγραμματικής  Σύμβασης,  καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  Περιφερειάρχη  κ.  Πέτρου
Τατούλη για την υπογραφή της παρούσας.

2. Την  υπ'  αριθ  ……/………………/…-…-2018  (ΑΔΑ:  ……………………)  απόφαση  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  και  των  όρων  της
Προγραμματικής  Σύμβασης,   καθώς  και  εξουσιοδότησης  του  ………………..  για  την
υπογραφή της παρούσας.

3. Την  υπ'  αριθ.  ……/………………/…-…-2018  (ΑΔΑ:  ……………………)  απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου
περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  των  όρων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  καθώς  και
εξουσιοδότησης του ………………………. κ. Γεώργιου Αδαμόπουλου για την υπογραφή
της παρούσας.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα δέκα (10) άρθρα με τα παραρτήματα (Ι,
ΙΙ) που τα συνοδεύουν:

1. Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:
 Προοίμιο
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 Σκοπός
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης
 Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
 Επίλυση Διαφορών
 Τελικές Διατάξεις

2. Προοίμιο
Ο Σύνδεσμος  Δήμων και  Κοινοτήτων  Υδατικών  Έργων  Μεθυδρίου  υδροδοτεί  πέντε  (5)  Δημοτικές
Ενότητες του  Δήμου Τρίπολης (Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Τεγέας και Τρίπολης) καθώς και την
Δημοτική Ενότητα Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας. Συνολικά υδροδοτούνται 42 κοινότητες με καθορισμένη
παροχή που εγγυάται ο σχεδιασμός του δικτύου, αντίστοιχη του πληθυσμού κάθε κοινότητας, όπως
προέκυψε από την απογραφή του 1991. Το συνολικό δίκτυο του Μεθυδρίου είναι μήκους 143 χλμ. Το
νερό προέρχεται κυρίως από τις πηγές Μεθυδρίου, καθώς και από άλλες εισροές.
Τα τελευταία χρόνια οι κοινότητες του Συνδέσμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας
κατά τους θερινούς μήνες. Αυτά οφείλονται στις κατωτέρω αιτίες:
 Στη μη επάρκεια παροχής των πηγών
 Στην πλημμελή λειτουργία του δικτύου  ύδρευσης λόγω παλαιότητας (ανεξέλεγκτες απώλειες

και διαρροές)
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 Σε  κλάδους  του  δικτύου  που  έχουν  προστεθεί  αυθαίρετα  χωρίς  σχεδιασμό  και  δεν  έχουν
καταγραφεί

 Στην κακή διαχείριση διανομής φορτίου του δικτύου (ρύθμιση των παροχών στους διάφορους
κλάδους του δικτύου).

Σύμφωνα με εκτίμηση που έχει γίνει από την ΔΕΥΑΤ για τις μελλοντικές ανάγκες σε κατανάλωση νερού,
θα πρέπει να βρεθούν επιπλέον υδάτινοι πόροι προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες.
Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν και γεωτρήσεις.
Οι περισσότεροι από τους δευτερεύοντες αγωγούς του δικτύου είναι από αμίαντο και χρειάζεται
να αντικατασταθούν.
Ο Κεντρικός Αγωγός Μεταφοράς αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει το τμήμα του
αγωγού από τις πηγές Μεθυδρίου μέχρι το αντλιοστάσιο Σκοπής. Το δεύτερο περιλαμβάνει το τμήμα του
αγωγού από το αντλιοστάσιο Σκοπής μέχρι τις Δεξαμενές της Τρίπολης. Και το τρίτο περιλαμβάνει το
τμήμα του αγωγού από το αντλιοστάσιο Σκοπής μέχρι τις Δεξαμενές Στενού. Το δευτερεύον δίκτυο,
αποτελείται από τους διακλαδιζόμενους αγωγούς προς τους οικισμούς.
Προκειμένου να καθίσταται πλήρως λειτουργικό το παραπάνω δίκτυο είναι αναγκαία η κατασκευή
των δευτερευόντων δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιοπύργου,
Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε, Λεβιδίου και των Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια Λουκά, Σημιάδες της Δ.Ε.
Μαντινείας, Νεοχωρίου,  Ζευγολατιού της Δ.Ε. Κορυθίου και Αγ. Βασιλείου, Πελάγους του Δήμου
Τρίπολης.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας, ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων
Υδατικών Έργων Μεθυδρίου και η Δ,Ε.Υ.Α.Τ. προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του
αντικειμένου της.

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας είναι π κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης των κάτωθι:  
1. Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιοπύργου, Παναγίτσας και Χωτούσας της Δ.Ε.

Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.
Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή:
- Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου  Δάρα – Παναγίτσας  και  του

αγωγού της δεξαμενής της Παναγίτσας (Αγωγός Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο διανομής
που  θα  δημιουργηθεί  στον  κεντρικό  αγωγό  μέχρι  τις  Δεξαμενές  του  Δάρα  και  της
Παναγίτσας).

- Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Βλαχέρνας και αυτός των Χωτούσας
-Λίμνης και  του αγωγού της δεξαμενής της Χωτούσας (Αγωγοί Μεταφοράς νερού από το
φρεάτιο  διανομής  που  θα  δημιουργηθεί  στον  κεντρικό  αγωγό  μέχρι  τις  Δεξαμενές  της
Βλαχέρνας, της Λίμνης και της Χωτούσας).

- Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Παλαιοπύργου – Ορχομενού και
του  αγωγού  της  δεξαμενής  του  Ορχομενού  (Αγωγός  Μεταφοράς  νερού  από  το  φρεάτιο
υδροληψίας,  που θα κατασκευαστεί δίπλα στο υφιστάμενο φρεάτιο διακοπής του κεντρικού
αγωγού, μέχρι τις Δεξαμενές του Παλαιοπύργου και του Ορχομενού).

2. Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια Λουκά Σημιάδες της Δ.Ε. Μαντινείας, Νεοχωρίου, Ζευγολατίου της Δ.Ε.
Κορυθίου και Αγ. Βασίλειου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης. 
Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή:

ΑΔΑ: 6ΖΘΩΟΡΘΜ-ΧΕ9



- Των δευτερευόντων αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου Αρτεμισίου και Κάψιας καθώς και
του αγωγού της δεξαμενής των Σημιάδων (Αγωγοί Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο
διανομής που θα δημιουργηθεί στον καινούργιο αγωγό ΦΙ 10 από πολυαιθυλένιο μέχρι τις
Δεξαμενές του Αρτεμισίου και της Κάψιας). 

- Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Λουκά (Αγωγός Μεταφοράς νερού
από το φρεάτιο διανομής που θα δημιουργηθεί στον κεντρικό αγωγό μέχρι το καταληκτικό
φρεάτιο δικλείδας του Λουκά). 

- Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου από την Δεξαμενή του Στενού
(Αγωγοί  Μεταφοράς  νερού  από την  υφιστάμενη   Δεξαμενή,  μέχρι  την  Δεξαμενή  του
Νεοχωρίου, το καταληκτικό φρεάτιο δικλείδας του Ζευγολατειού, το καταληκτικό φρεάτιο
δικλείδας του Παρορίου και τα φρεάτια δικλείδων του Πελάγους και του Αγ. Βασιλείου).

4.Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων ήτοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  και  του Συνδέσμου Δήμων και  Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου προκειμένου να
υλοποιηθεί το αντικείμενο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας
Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία θα διεκπεραιώσει τις διαδικασίες
που απαιτούνται.

5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Έδρας  Περιφέρειας
Πελοποννήσου   αναλαμβάνει:
 Να  απασχολεί  και  να  διαθέτει  επιστημονικό  προσωπικό  με  τα  απαραίτητα  και  ανάλογα

προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου 
 Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη τυχόν αδειοδοτήσεων. 
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με τον κύριο

του έργου, όπου αυτό απαιτείται. 
 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 
 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  εξασφαλίσει  τη  χρηματοδότηση  του  Έργου  μεριμνώντας  για  την  εγγραφή  του  σε
συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

 Να εκτελέσει πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου 
 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 Να ορίσει τον εκπρόσωπο της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8. 

ΑΔΑ: 6ΖΘΩΟΡΘΜ-ΧΕ9



Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 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 θέσει  στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του,  το  οποίο
δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του έργου.

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεση
του και να συνεργάζεται μαζί του. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 8 της παρούσας. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωση του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος
τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα, καθώς επίσης και τη συντήρηση του
έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του και δεν θα
οφείλονται σε κακοτεχνία 

Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου 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 διασφαλίσει  τη  διαθεσιμότητα στελεχών του,  που γνωρίζουν σε  βάθος τις  δομές  και  τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση
του έργου 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές
ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος
τη λειτουργία του, είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα, καθώς επίσης και τη συντήρηση του
έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του και δεν θα
οφείλονται σε κακοτεχνία.

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

6. Προϋπολογισμός και Πόροι Προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της  παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων
εξακοσίων είκοσι  πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών
(5.625.365,84  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  Ο  προϋπολογισμός  των  επιμέρους  εργασιών
αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Οι  πόροι  για  την  υλοποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  θα  προέρχονται  από
……………………………………  και  συγκεκριμένα  τη  ……………………..  €  (πέντε  εκατομμυρίων
εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών) για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού  εξόδων της, Κ.Α.Ε.
…………………………………..  οικονομικού έτους  για την: ΠΡΟΓ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ:
………………………………………………………………………………………
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Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της
………………………………………………………………………………………. σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

7. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1. Το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης του  φυσικού αντικειμένου της  παρούσας σύμβασης αφορά

διάστημα ……….. μηνών, από την υπογραφή της (ήτοι από …./…./2018 έως …./…./2019) και
παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής ανάλογα με την
πορεία του φυσικού αντικειμένου.

8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Για  την  παρακολούθηση  εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης  συστήνεται  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
- κ. …………………………………………………….., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………………………………..,
- κ. …………………………………………………….., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………………………………..,
- κ. …………………………………………………….., εκπρόσωπο της ΔΕΥΑΤ, με αναπληρωτή του

τον κ. ……………………………………………………..,
- κ. …………………………………………………….., εκπρόσωπο του Συνδέσμου Υδατικών Εργων

Δήμων  και  Κοινοτήτων  Μεθυδρίου,  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.
……………………………………………………..,

 Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  όρων  της
προγραμματικής  σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον
τρόπο εφαρμογής.

 Πρόεδρος  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  ορίζεται  ο  εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου.  Ο  Πρόεδρος  έχει  την  ευθύνη  σύγκλησης  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.

 Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης και ειδοποιούνται
το μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.

 Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το
νόμιμο αναπληρωτή του.

 Συγχρόνως,  μαζί  με  την  πρόσκληση  αποστέλλεται  κάθε  αναγκαίο  πληροφοριακό  υλικό  για
ενημέρωση των μελών.

 Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η
εποπτεία  της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για
κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

 Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάσει δύο
φορές  τουλάχιστον  ή  οποτεδήποτε  ζητηθεί  από  οποιοδήποτε  μέλος  αυτής,  για  την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  διατηρούν  το  δικαίωμα  αλλαγής  του  εκπροσώπου  τους  στην
Επιτροπή.  Στην  περίπτωση  αυτή  οφείλουν  έγκαιρα  να  γνωστοποιήσουν  την  αλλαγή  αυτή
εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
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 Η  Κοινή  Επιτροπή  παρακολουθεί  την  πορεία  υλοποίησης  της  προγραμματικής  σύμβασης
σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την
πληρωμή κάθε λογαριασμού -πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.

 Η  Επιτροπή  αποφασίζει  για  τυχόν  τροποποιήσεις  του  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  των
αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

 Η  Επιτροπή  εγκρίνει  την  παράταση,  με  αιτιολογημένη  και  γραπτή  απόφαση  της  χρονικής
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα
γραφεία  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Οι  αποφάσεις
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 Η  Επιτροπή  είναι  δυνατόν  να  πλαισιώνεται  μετά  από  σχετική  απόφαση  της  και  από  ειδικό
προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης το οποίο θα καλείται Επιστημονική
Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

9. Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της  παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης.

10. Τελικές Διατάξεις
 Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
 Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από

οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση ή καθυστέρηση στη  λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως  παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από
δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα
μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει
στον  έτερο  αντισυμβαλλόμενο  το  δικαίωμα  να  αξιώσει  αποκατάσταση  των  συνεπειών  των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή  ειδικώς στους όρους της
παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

 Η  διαδικασία  καταγγελίας  της  σύμβασης  προϋποθέτει  την  έγγραφη  ειδοποίηση  του
συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των
οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα  και  υπογράφεται  σε  τέσσερα  (4)  πρωτότυπα,  έλαβε  δε  κάθε
συμβαλλόμενος  από  ένα  (1)  και  ένα  (1)  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Έδρας  Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Για την ΔΕΥΑ Τρίπολης
Για τον Σύνδεσμο Υδατικών Εργων
Δήμων & Κοινοτήτων Μεθυδρίου

Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης

………………………….
………………………….

Γεώργιος Αδαμόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες Εργασιών (ενδεικτικός κατά προσέγγιση προϋπολογισμός)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ,
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

667.373,00
Β. ΑΓΩΓΟΙ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

821.305,10
Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

78.651,50

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ : 1.567.329,60
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ : 282.119,33

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ : 1.849.448,93

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ : 277.417,34
Σύνολο Σ1 : 2.126.866,27

Αναθεώρηση  : 51.995,52
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 : 2.178.861,79

Φ.Π.Α.  23% : 501.138,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) : 2.680.000,00
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ.  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ,  ΚΑΨΙΑ.
ΛΟΥΚΑ, ΣΗΜΙΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

652.515,00
Β. ΑΓΩΓΟΙ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

973.015,00
Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

78.170,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ : 1.703.700,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ : 306.666,00

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ : 2.010.366,00

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ : 301.554,90
Σύνολο Σ1 : 2.311.920,90

Αναθεώρηση  : 45.802,68
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 : 2.357.723,58

Φ.Π.Α.  23% : 565.853,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) : 2.923.577,23

ΑΔΑ: 6ΖΘΩΟΡΘΜ-ΧΕ9



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Εκτιμώμενη Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Προγραμματικής Σύμβασης Ημερομηνία υπογραφής από τα
συμβαλλόμενα μέρη

Διαδικασία  δημοπράτησης  και  ανάδειξη
αναδόχου (από υπογραφή προγραμματικής
μέχρι υπογραφή συμφωνητικού)

……………………. μήνες

Διάρκεια σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης των
εργασιών του έργου)

……………………. μήνες

Χρόνος  εγγύησης  (από  τη  βεβαίωση
περατώσεως έως  το  υποχρεωτικό  για  τον
ανάδοχο διάστημα συντήρησης)

……………………. μήνες

Οριστική παραλαβή (μετά την πάροδο του
χρόνου εγγύησης)

……………………. μήνες

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια ……………………. μήνες

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1) Δέχεται την εισήγηση
2)  Εγκρίνει  το  σχέδιο  και  την  υπογραφή  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  το  Σύνδεσμο
Μεθυδρίου  και  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου   προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η
αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης του Συνδέσμου, εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την
υπογραφή της, και 
3) Ορίζει εκπρόσωπο στην Επιτροπή παρακολούθησης τον κ. Καρώνη Γεώργιο με αναπληρωτή
τον κ. Παπαδημητρίου Σωτήριο.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 37.
Αφού συντάχτηκε υπογράφεται.

Τρίπολη 14/3/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΤΑ ΜΕΛΗ
α/α

Γεώργιος Καρώνης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ

ΑΔΑ: 6ΖΘΩΟΡΘΜ-ΧΕ9
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