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                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 
 

 
Μεταξύ 

 
 

«της ΔιαΔημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ » 

και 

«του Δήμου  Ληξουρίου» 

 
 

για την Πράξη1 

Υποέργο 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής 
βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής Δήμου Ληξουρίου»  

Υποέργο 2 : «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα 

Κουβαλάτων Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 330 

 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 1315  
Αργοστόλι 22-2-2022 

 
 

 1 Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί  σε  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα. 
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες 
ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν 
είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησηςυποέργου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1 
 

Υποέργο 1: «προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής 
βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής Δήμου Ληξουρίου»  

Υποέργο 2 : «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα 
Κουβαλάτων Δήμου Ληξουρίου» 

 

 
Στο Αργοστόλι, σήμερα την Τρίτη 22/2/2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :: 

 
1. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ που εδρεύει στο 

Αργοστόλι Κεφαλλονιάς ( Λιθόστρωτο 70) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της κ Σπαθή  

Σταύρο και οοποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος της Πράξης» 

2. του Δήμου Ληξουρίου που εδρεύει στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο κ. Κατσιβέλη Γεώργιο ( Παπά Χαρ. Γραικούση), 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: 

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

ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»(ΦΕΚ87Α/7-6-2010)και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού με τις τροποποιήσεις 

που επήλθαν με το άρθρο 21 του ν.4690/2020 και το άρθρο 6 του ν. 4711/2020.  

2. Το με αριθμ. πρωτ. 4781/25.6.2021 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Ληξουρίου για την προμήθεια 

υδατοδεξαμενής 1000 m3 για την Κοινότητα Κατωγής του Δήμο Ληξουρίου καθώς και την προμήθεια 

μονάδας αφαλάτωσης για την Κοινότητα Κουβαλάτων του  Δήμου Ληξουρίου. 

3. Την με αριθμ. 4121.41-04/1300/8.7.2021 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής , με την οποία εγκρίθηκε η 

επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου «για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 

1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής και για την προμήθεια μιας μονάδας 

αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα Κουβαλάτων». 

4. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 372/21 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμων  Κεφαλλονιάς, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για  την  υπογραφή 

της. 

5. Την υπ’αριθμ 206/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, με  την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή 

της. 
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συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος της Πράξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων   του Υπουργείου Ναυτιλίας κ΄Νησιωτικής 
Πολιτικής προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης : 

 Υποέργο 1: «προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής 
βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής Δήμου Ληξουρίου»  

Υποέργο 2 : «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα 
Κουβαλάτων Δήμου Ληξουρίου» 

συνολικού προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 330 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής οικονομικού  έτους 2021, 

 

η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «η Πράξη». 

Η πράξη  αποσκοπεί όσον αφορά στο υποέργο 1 στην προμήθεια και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέως τύπου χωρητικότητας 1000 m3 που 

θα τοποθετηθεί στη θέση Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής του  Δήμου Ληξουρίου , η υλοποίηση του έργου   

κρίνεται αναγκαία καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τον Δήμο Ληξουρίου και  τους Δημότες, καθώς 

επίσης και για τους επισκέπτες της περιοχής που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς με την εγκατάστασή 

της θα  καλυφθούν οι ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής η οποία παρουσιάζει μεγάλη βλάστηση ενώ με 

θα λειτουργήσει και ως εναλλακτικός τροφοδότης του δικτύου ύδρευσης σε περιπτώσεις βλαβών και 

αναγκαστικής διακοπής υδροδότησης.    

Όσον αφορά στο υποέργο 2 στην προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d 
στην Κοινότητα Κουβαλάτων , η υλοποίηση του έργου κρίνεται επιβεβλημένη διότι ο οικισμός των Κουβαλάτων που 
διαθέτει τουριστικά καταλύματα και κατοικίες ταλαιπωρείται κατά τη διάρκεια όλου του έτους με διακοπές ύδρευσης  
λόγω φραγής του δικτύου από συγκέντρωση αλάτων με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι να 
μένουν χωρίς νερό αλλά και να παθαίνουν ζημιές στις οικιακές συσκευές τους λόγω των αλάτων. 

Με την εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης ο οικισμός θα υδρεύεται με καθαρό πόσιμο νερό. 
 
Δεδομένου ότι: 

 
• ο Κύριος της Πράξης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής   και  επιχειρησιακής 

ικανότητας  ως δικαιούχου  του προς υλοποίηση  Έργου,  σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις 

και απαιτήσεις για την εκτέλεση της πράξης  

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

υπηρεσίες,αποφαινόμεναόργανα,αναγκαίαστελέχωσηκλπ)γιατηνυλοποίησητουενλόγωέργου, 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκεκαι 

ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 

προσδιορίζουντογενικόπλαίσιοκαιτουςειδικούςόρουςγιατηνεκτέλεσητουαντικειμένουτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης  

Υποέργο 1: «προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής 
βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής Δήμου Ληξουρίου»  

Υποέργο 2 : «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα 
Κουβαλάτων Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 330 της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικονομικού  έτους 2021,για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης από το Φορέα 
Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης 

αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης της αρμοδιότητας να λειτουργήσειως δικαιούχος  του 

Πράξης  έναντι  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής που εντάχθηκε η ανωτέρω πράξη στο ΠΔΕ με κωδικό 2006ΣΕ33000000 οικονομικού  έτους 

2021και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες : 

1. Ωρίμανση της Πράξης (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη Τεχνικών  Προδιαγραφών  & μελετών. 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

 
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΠΔΕ ΣΑΕ 330 

 
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

 
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο της 

Πράξης, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σεαυτόν. 

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων του έργου. 

 
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης τηςΠράξης. 

 
 

9.  Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου της Πράξης,  εκτέλεση πληρωμών σε βάρος 

του προϋπολογισμού τηςΠράξης εφόσον ο φορέας υλοποίησης είναι υπόλογος διαχειριστής. 

10. Παραλαβή της Πράξης στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστικήπαραλαβή). 

11. Παράδοση της Πράξης σε πλήρη λειτουργίαστον Κύριο της Πράξης με πλήρη  τεχνική  και 

οικονομικήτεκμηρίωση. 

Ο Φορέας Υλοποίησης,δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Αναθέτουσας 

Αρχής, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανάδοχοι της Προμήθειαςτην εκτελούν για  λογαριασμό  του Κυρίου της Πράξης και ότι ο 

Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της 

Αναθέτουσαςαρχής και του υπόλογου Διαχειριστή. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 
2.1. Ο Κύριος της Πράξης 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 τηςΠράξης. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες  και μελέτες  και Τεχνικές Προδιαγραφές, 

αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση της 

πράξης . 

• Να  ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με  το 

άρθρο 5 τηςπαρούσας. 

• 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 της 

Πράξης2,κατάταπροβλεπόμεναστοάρθρο10τηςπαρούσας. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία  της Πράξης μετά  την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο  ίδιος τη 

λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

 

2 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο τηςΠράξης. 
3  
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• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Πράξης. 

 
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησηςαναλαμβάνει: 

 
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση της Πράξης, 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 υλοποίησηςτης Πράξης. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο της Πράξης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, τις οποίες αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής που εντάχθηκε η ανωτέρω πράξη στο ΠΔΕ με κωδικό 2006ΣΕ33000000 

οικονομικού  έτους 2021.Να συνεργαστεί με τον Κύριο της Πράξης για  τη  σύνταξη του  Τεχνικού 

Δελτίου Πράξης και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων εφόσον απαιτηθούν.  

• Να  τηρεί ως  Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με  

αυτήν. 

• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης τωνδιαγωνισμών. 

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

συμβάσεων,σύμφωναμετησχετικήνομοθεσίακαιτοκανονιστικόπλαίσιολειτουργίαςτου. 

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

συμβάσεων. 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της Πράξης μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική 

απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτηκατανομή τωνπιστώσεων. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές της Πράξης. 

• Να πραγματοποιεί τις πληρωμές της Πράξης ως υπόλογος διαχειριστής  . 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την  προβολή  της Πράξης, σε συνεργασία με τον  Κύριο 

της Πράξης. 

• Να  ορίσει τους  εκπροσώπους του  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με  

το άρθρο 5 τηςπαρούσας 

 

• Να παραχωρήσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εφόσον απαιτούνται και την εγκατάσταση του δικτύου 

ύδρευσης 

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,. Οι εκκρεμείς ενέργειες 

για την εκτέλεση της Πράξης αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου  τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν 

ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους . 
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Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης της Πράξης, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα 

οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Φορέα Υλοποίησης της πράξης και μετέπειτα θα υλοποιηθεί η μεταφορά των 

παγίων. 

 
ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

136.400,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου τουΦ.Π.Α. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής που εντάχθηκε η ανωτέρω πράξη στο ΠΔΕ με κωδικό 2006ΣΕ33000000 οικονομικού  έτους 2021  

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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

Πράξης και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο τηςΠράξης. 

H διάρκεια υλοποίησης της Πράξης 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 το Ληξούρι. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 9 : 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου της Πράξης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον 

αναπληρωτή του 

• δύο (2)εκπρόσωπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους και 

Οι  συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν με απόφασή τους  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 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 

προκύπτεισχετικάμετηνερμηνείατωνόρωντηςπαρούσαςσύμβασηςκαιτοντρόποεφαρμογήςτης. 

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 
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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 τηςσυνεδρίαση. 

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 αυτόπροσωπικό δύναται να 

αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης, γνωμοδοτεί και 

εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται   με την υλοποίηση της Πράξης, 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, νακαλεί 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 αφούυπογραφούν . 

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 δεσμεύουνόλους τους 

συμβαλλόμενουςφορείς. 

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 ζημίατου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου της Πράξης 

για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με 

τον Κύριο της Πράξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο της Πράξης έναντι των τρίτων κατά  την ενάσκηση 

των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης τηςαρμοδιότητας 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 του Αργοστολίου. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεσητης Πράξης της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναιδυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου της Πράξης στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου της Πράξης, 

σύμφωνα με τις ισχύουσεςδιατάξεις. 

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου εφόσον απαιτηθεί στο 

Φορέα Υλοποίησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

υλοποίηση της Πράξης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του 

τρίτου έναντι του Κυρίου της Πράξης, 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 συνταχθούναπό 

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 υλοποίησηςτης 

Πράξης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου της Πράξης, 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 της Πράξης κατά το χρόνο παράδοσης της Πράξης ή αλλιώς 

κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και 

συγγενικάδικαιώματαρητώςεκχωρούνταιστονΚύριοτηςΠράξηςχωρίςτηνκαταβολήαμοιβής. 

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 γνωστοποιήσεισε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Κυρίου της Πράξης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 

κατά την υλοποίηση της Πράξης 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 συμβαλλομένωνμερών. 

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 στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής στην Γενική Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που εντάχθηκε η ανωτέρω πράξη 

στο ΠΔΕ με κωδικό 2006ΣΕ33000000 οικονομικού  έτους 202110 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
 
 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
 
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου  
 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ 
 
 
 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Υποέργο 1: «προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής 
κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή 

Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής Δήμου Ληξουρίου»  
2. Υποέργο 2 : «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d 

στην Κοινότητα Κουβαλάτων Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 136.400,00 

ευρώ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 330 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής οικονομικού  έτους 2021,για λογαριασμό του Κυρίου της Πράξης από το Φορέα 

Υλοποίησης. 
3. Φορέας πρότασης (κύριος της Πράξης): Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμων ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

4. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔήμοςΛηξουρίου 
5. Φορέας λειτουργίας: Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

6. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 11 : Υποέργο 1: «προμήθεια και εγκατάσταση μιας 
προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου 
χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής Δήμου 

Ληξουρίου»  

Υποέργο 2 : «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα 
Κουβαλάτων Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 330 της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικονομικού  έτους 2021,για λογαριασμό του Κυρίου της 
Πράξης από το Φορέα Υλοποίησης. 

7. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Υποέργο 1: Η εγκατάσταση θα γίνει εντός μισθωμένου 

από τη ΔΙΑΔΕΥΑΚ οικοπέδου στη θέση Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής. 

Υποέργο 2 : Η εγκατάσταση θα γίνει εντός Δημοτικού χώρου δίπλα στο αντλιοστάσιο της 

Κοινότητας Κουβαλάτων  

8. Προϋπολογισμός : 136.400,00€ 
  

 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 
99.200,00 

 

Προϋπολογισμός υποέργου 2 
 
37.200,00 

 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 
136.400,00 

 
9.  Διάρκεια υλοποίησης 
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Διάρκεια σε μήνες 

 

υποέργο 1 
 

Δώδεκα  (12) μήνες 

Υποέργο 2 Δώδεκα μήνες (12) μήνες 

 

Σύνολο Πράξης 
 

Δώδεκα  (12) μήνες 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ12 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

 
Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 

Κύριος της Πράξης φορέας υλοποίησης 

Μελέτη προμήθειας μεταλλικής 
υδατοδεξαμενής 

 Χ 

Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης  Χ 

Μελέτη προμήθειας μονάδας 
αφαλάτωσης 

 Χ 

Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης  Χ 
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