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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
                                                                                 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

    
            Αριθμός Απόφασης  434/2020 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  41/18-12-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Ήλιδας. 

 

ΘΕΜΑ: Σύμβαση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ για το έργο 

«Διαχείριση νερού ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής 
Αχαΐας και Ήλιδας». 
 

    Στην Αμαλιάδα, σήμερα 18-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο 
Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων 

της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28864/41/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
    Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω 

(ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
τους» (ΦΕΚ Α΄ 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 

Α 76) και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα 
(9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) ήταν απόντα, ο πρόεδρος κ. 

Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

. . . . . . . .  . .  . .    .    .    .   .    .    .   .    .   . 
 
 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / 

Αντιδήμαρχος 
1.Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος 

2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος 2.Κοτσαύτη – Παπαζαφειρόπουλου  

Αλεξάνδρα-μέλος 
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος   
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος  
5. Aμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος  
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος  
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος  
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1ο Θέμα προ ημερήσιας διάταξης 

 

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 
του Ν. 4555/2018 το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά τη 
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ για το έργο «Διαχείριση νερού 
ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας» και 

κλήθηκαν να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, αφού πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 

του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και την πρόταση του 
Προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως 

κατεπείγον.     
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αριθμ.29133/17.12.2020 

εισήγηση του Δημάρχου κ. Λυμπέρη Γιάννη, σύμφωνα με την οποία : 

      « Οι τρεις συμβαλλόμενοι Δήμοι προγραμματίζουν, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
και αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για τους 

Δήμους Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, την υλοποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ με 
τίτλο «Διαχείριση νερού ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτικής 
Αχαΐας και Ήλιδας», σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Ν. 3389/2005 

«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22-9-2005). 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία υποδομών 

και δικτύων για την ύδρευση των τριών Δήμων, η οποία σχεδιάζεται για την 
εξυπηρέτηση του συνολικού πληθυσμού των Δήμων Ανδραβίδας - Κυλλήνης και 

Ήλιδας και τμήματος του πληθυσμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα, για 
την υλοποίηση του "Εργου: 

1. Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης θα είναι Κύριος του Έργου των υποδομών 

ύδρευσης που στο πλαίσιο της σύμβασης ΣΔΙΤ θα κατασκευαστούν στο Δήμο 
Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

2. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα είναι Κύριος του Έργου των υποδομών ύδρευσης 
που στο πλαίσιο της σύμβασης ΣΔΙΤ θα κατασκευαστούν στο Δήμο Δυτικής 
Αχαΐας. 

3. Ο Δήμος Ήλιδας θα είναι Κύριος του Έργου των υποδομών ύδρευσης που στο 
πλαίσιο της σύμβασης ΣΔΙΤ θα κατασκευαστούν στο Δήμο Ήλιδας. Επισημαίνεται 

ότι ο Δήμος Ήλιδας θα είναι Κύριος τους Έργου και του Διυλιστηρίου Πόσιμου 
Νερού Δήμου Ήλιδας. 

Με την υλοποίηση του Έργου επιτυγχάνεται η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση 

των υδατικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με τις 
επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και η εναρμόνιση με τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Σημειώνεται ότι η μέθοδος της υλοποίησης έργων ύδρευσης με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ 
αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές χώρες στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και 

ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δίνεται λύση σε όλα 
τα επίπεδα ύδρευσης της εξυπηρετούμενης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται 
στους πολίτες η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Δημόσιος 

Φορέας δεν προμηθεύεται απλώς υποδομές και εξοπλισμό αλλά ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες. Η σύνδεση της αμοιβής του Αναδόχου με την επίτευξη συγκεκριμένου 

αποτελέσματος και με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνουν το 
κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων για την αρτιότητα του έργου διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό τη  λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου». 

 
Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω. 
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     Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά με την 
αιτιολόγηση, ότι δεν υφίστανται απόφαση για την λήψη νερού από την λίμνη Πηνειού. 
Επίσης ο Δήμος Πηνειού απουσιάζει από την προγραμματική σύμβαση, αν και 

υδροδοτείται από τον ενιαίο αγωγό. Παρακαλούμε τόσο σοβαρά θέματα να έρχονται 
στα ημερησίας διάταξης με την αντίστοιχη εισήγηση ώστε να υπάρχει χρόνος 

επεξεργασίας τους.  
 
Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των 

μελών της επιτροπής. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 58 και του 
άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) και τις διατάξεις του άρθρου 

100 Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν.4555/18, καθώς και της 
διατάξεις των Νόμων 4071/12, 4257/14, 4483/17 μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 

 

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ για το έργο «Διαχείριση 

νερού ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και 
Ήλιδας». 

2. Ορίζει ως τακτικά μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, τους 

παρακάτω: Τακτικά μέλη: α) Φουντάς Αθανάσιος β) Παπαδόπουλος Βασίλειος 
Αναπληρωτές: α) Νικολόπουλος Χρήστος β) Αστερής Ευγένιος 

3. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει από τον δήμαρχο Ήλιδας κ. Λυμπέρη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τού άρθρ. 58 παρ. 1 εδ. στ' του Ν. 3852/10. 

4. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με το παράρτημα Ι, επισυνάπτεται στην 

παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος της. 
 

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 434/2020 

. . . . . . . .  
        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΔΑΣ» 
(υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ) 

 

Στην Αμαλιάδα Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σήμερα την …/12/2020, μεταξύ των 

παρακάτω συμβαλλομένων: 
1. του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, που εδρεύει στα Λεχαινά, Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 

27053, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Λέντζα Ιωάννη, και ο οποίος θα αποκαλείται 
εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου», 

2. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα, Σώσου Ταυρομένεος 50, 

Τ.Κ. 25200, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Μυλωνά Σπύρο, και ο οποίος θα 
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου» ΚΑΙ  

3. του Δήμου Ήλιδας που εδρεύει στην Αμαλιάδα, Φιλικής Εταιρείας 6, Τ.Κ. 27200, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από το Λυμπέρη Ιωάννη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής 
στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου» και «Φορέας Υλοποίησης» 

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

 Το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22-9-
2005), 

 Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το 

άρθρο 225 αυτού, 
 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, 
 Την υπ' αρ. …/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας για την 

έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, 

 Την υπ' αρ. …/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή 

της, 
 Την υπ' αρ. …/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας για 

την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι τρεις συμβαλλόμενοι προγραμματίζουν, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και 
αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για τους Δήμους 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, την υλοποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο 

«Διαχείριση νερού ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής 
Αχαΐας και Ήλιδας», σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Ν. 3389/2005 

«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22-9-2005). 
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία υποδομών 

και δικτύων για την ύδρευση των τριών Δήμων, η οποία σχεδιάζεται για την 
εξυπηρέτηση του συνολικού πληθυσμού των Δήμων Ανδραβίδας – Κυλλήνης και 
Ήλιδας και τμήματος του πληθυσμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα, για 

την υλοποίηση του Έργου: 
1. Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης θα είναι Κύριος του Έργου των υποδομών ύδρευσης 

που στο πλαίσιο της σύμβασης ΣΔΙΤ θα κατασκευαστούν στο Δήμο Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης. 

2. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα είναι Κύριος του Έργου των υποδομών ύδρευσης που στο 

πλαίσιο της σύμβασης ΣΔΙΤ θα κατασκευαστούν στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. 

ΑΔΑ: 9ΗΨΒΩΡΘ-ΝΚΒ



5 

 

3. Ο Δήμος Ήλιδας θα είναι Κύριος του Έργου των υποδομών ύδρευσης που στο πλαίσιο 
της σύμβασης ΣΔΙΤ θα κατασκευαστούν στο Δήμο Ήλιδας. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος 
Ήλιδας θα είναι Κύριος τους Έργου και του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού Δήμου Ήλιδας. 

Με την υλοποίηση του Έργου επιτυγχάνεται η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση 
των υδατικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με τις 

επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και η εναρμόνιση με τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. 
Σημειώνεται ότι η μέθοδος της υλοποίησης έργων ύδρευσης με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ 

αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές χώρες στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και 
ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δίνεται λύση σε όλα 

τα επίπεδα ύδρευσης της εξυπηρετούμενης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται 
στους πολίτες η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Δημόσιος 
Φορέας δεν προμηθεύεται απλώς υποδομές και εξοπλισμό αλλά ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες. Η σύνδεση της αμοιβής του Αναδόχου με την επίτευξη συγκεκριμένου 
αποτελέσματος και με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνουν το 

κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων για την αρτιότητα του έργου διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό τη λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου. 
Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου ΣΔΙΤ στον τομέα της ύδρευσης και 

αποχέτευσης συνοψίζονται στα εξής : 
Ανοιχτές Τεχνολογίες: Ένα έργο ΣΔΙΤ στην ύδρευση σε σχέση με μια αντίστοιχη 

κατασκευή ενός δημοσίου έργου υποδομών προσφέρει τη δυνατότητα απεμπλοκής από 
τεχνικές προδιαγραφές υποδομών και τεχνολογιών, οι οποίες εμπεριέχουν εν γένει 
τεχνολογικούς κινδύνους. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με 

επιτυχία. 
Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης: Ο Ανάδοχος 
αρχίζει να λαμβάνει πληρωμές μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, 

έχοντας με αυτό τον τρόπο ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης. Υπερβάσεις κόστους και ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν πλήρως τον Ιδιώτη Ανάδοχο και όχι το Δημόσιο. 
Σύνδεση αμοιβής Αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών: Κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ το Δημόσιο κατέχει ισχυρό εποπτικό ρόλο όσον αφορά 

στην απόδοση του Αναδόχου και την εν γένει λειτουργία του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, κατά την περίοδο λειτουργίας, θα είναι συνδεδεμένες 

με τον συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, την 
τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, καθώς και 

την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η μη ικανοποίηση των 
δεικτών αυτών συνεπάγεται μη πληρωμή του Αναδόχου. Η παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων γίνεται με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, όπως η 

ποιότητα του παραγόμενου νερού, οι απώλειες των δικτύων κλπ. 
Ενοποίηση της ευθύνης μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής 

διαχείρισης του έργου, στη βάση προδιαγραφών αποτελέσματος: Μέσω ΣΔΙΤ ο 
Ιδιωτικός φορέας έχει το κίνητρο ταχείας έναρξης λειτουργίας των υποδομών που θα 
εγκαταστήσει όταν η αποπληρωμή του συναρτάται με την παροχή των τελικών 

υπηρεσιών που του ζητούνται. Έχει κίνητρο όχι μόνο να παραδώσει τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισμό, αλλά ένα ενοποιημένο, δοκιμασμένο και λειτουργικό σύστημα στο 

συντομότερο δυνατό χρόνο. Επίσης, έχει ισχυρό κίνητρο να συντηρεί τον εξοπλισμό και 
να προβαίνει σε αντικαταστάσεις επιμέρους στοιχείων, προκειμένου να μην 
επηρεασθούν αρνητικά τα έσοδά του από τη μειωμένη απόδοση του συστήματος. 

Χρηματοδότηση έργου - Μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων: Οι 
απαιτούμενες επενδύσεις για την υλοποίηση του έργου ύδρευσης με ΣΔΙΤ μπορούν να 

υλοποιηθούν συνδυάζοντας Κοινοτικούς με Ιδιωτικούς Πόρους. 
Για το έργο ΣΔΙΤ της Ύδρευσης των Δήμων Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας 
και Ήλιδας εξετάζεται η αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για τη μερική χρηματοδότηση της 

αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης έως και 60%. Η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων στο 
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συγκεκριμένο έργο θα μειώσει τις πληρωμές διαθεσιμότητας (Τέλη Χρήσης) και θα 
αυξήσει την απορρόφηση κοινοτικών πόρων σε ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας 
για τους πολίτες, ενώ θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος 

χρόνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Κυρίων των Έργων και του Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση 

της σύμβασης «Διαχείριση Νερού Ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας», που θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, οι Δήμοι Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Δυτικής Αχαΐας αναθέτουν στο Δήμο 

Ήλιδας να λειτουργήσει ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου έναντι της Ειδικής 
Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και της Διυπουργικής 

Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα 
τα καθήκοντα του αρμόδιου Δημόσιου Φορέα και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτά 

προβλέπονται στη νομοθεσία περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 
3389/2005). 

Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης 
αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου. 

3. Σύνταξη και υποβολή Πρότασης Υπαγωγής Σύμπραξης στην Ειδική Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα. 

4. Σύνταξη και υποβολή Αίτησης Υπαγωγής Σύμπραξης στην Διυπουργική Επιτροπή 

Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα. 
5. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση τευχών διακήρυξης διαγωνισμού. 

6. Διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τη 
νομοθεσία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

7. Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Συμφώνων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005. 
8. Διαχείριση και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης του Έργου. 

9. Παρακολούθηση - εποπτεία της λειτουργίας του Έργου. 
10.Παρακολούθηση και διευθέτηση πληρωμών του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. 
11.Έλεγχο και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης. 
12.Έλεγχο και παρακολούθηση της απόδοσης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά την 

περίοδο λειτουργίας. 
13.Βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Οι Κύριοι των Έργων αναλαμβάνουν: 
 Να διευκολύνουν 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 παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 

στη διάθεσή του και να συνεργάζονται μαζί του για την κατάρτιση της Πρότασης - 
Αίτησης Υπαγωγής Σύμπραξης κατά τις διατάξεις του Ν. 3389/2005. 

 Να εγκρίνουν την Πρόταση - Αίτηση Υπαγωγής Σύμπραξης κατά τις διατάξεις του Ν. 
3389/2005 μετά από όποια τροποποίηση κατόπιν υποδείξεως της ΕΓΣΔΙΤ. 
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 Να ορίσουν τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

 Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών του που να γνωρίζουν σε βάθος τις δομές 

και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσουν, εάν απαιτείται, στον Φορέα 
Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του έργων, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 10 της παρούσας. 
 Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση των έργων. 

 Να διασφαλίσουν τη λειτουργία των έργων μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης από 
τον Ιδιωτικό Φορέας Σύμπραξης. 

 Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή των έργων. 

2. O Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

 Να ενεργεί ως Δημόσιος Φορέας και Αναθέτων Φορέας για την υλοποίηση του Έργου, 
όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, 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 συντάξει και να υποβάλει την Πρόταση του Έργου προς την Ειδική Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ} για την Υπαγωγή του Έργου στις 

διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, όπως ισχύει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
τροποποίησης κατόπιν υποδείξεως της ΕΓΣΔΙΤ επί της κατατεθείσας Πρότασης του 
Έργου, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ενημερώσει τον Κύριο του Έργου προκειμένου 

ο τελευταίος να προχωρήσει στην έγκριση της τροποποίησης και στην εκ νέου υποβολή 
της Πρότασης από τον Φορέα Υλοποίησης στην ΕΓΣΔΙΤ. 

 Να συντάξει και να υποβάλλει την Αίτηση Υπαγωγής προς στην Διυπουργική Επιτροπή 
ΣΔΙΤ για την υπαγωγή του Έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, 
εφόσον αυτό έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει. 
 Να συντάξει και να υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης είτε στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», είτε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής 
Ελλάδος και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 
 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της 

πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την 
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού του Έργου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3389/2005 σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ}. 

 Να διενεργήσει τον διαγωνισμό του Έργου, την αξιολόγηση των προσφορών, την 

υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης καθώς και των Παρεπόμενων Συμφώνων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει. 

 Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από τη Σύμβαση Σύμπραξης, 
υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του Έργου. 

 Να ελέγχει τις υποβληθείσες από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης μελέτες ως προς την 

τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων 
εκτέλεσης έργου κλπ). 

 Να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του Έργου 
σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής από τον Ιδιωτικό Φορέα 
Σύμπραξης. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού 
αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

 Να εξετάζει και να εγκρίνει τις προτεινόμενες από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης 
μεταβολές της τεχνικής του προσφοράς και των προδιαγραφών της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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 Να παρακολουθεί την τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδιωτικού 
Φορέα Σύμπραξης. 

 Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων 

και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 
 Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει τη 

συμμόρφωση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από τη Σύμβαση Σύμπραξης, τις προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής και την τεχνική 
προσφορά του. 

 Να παρακολουθεί κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλες τις απαιτούμενες 
δοκιμές - ελέγχους των εγκαταστάσεων από πλευράς Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. 

 Να εντοπίζει έγκαιρα θέματα που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων 
Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο. 

 Να προβαίνει στις ενέργειες για την έκδοση του πιστοποιητικού αποδοχής του Έργου 

από τον ανεξάρτητο ελεγκτή με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση 

της αρτιότητας του Έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του. 
 Να παρακολουθεί, υπολογίζει και διευθετεί τις πληρωμές του Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. 

 Να ελέγχει και να παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιωτικού 
Φορέα Σύμπραξης όσον αφορά στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

του έργου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που τίθενται στη Σύμβαση Σύμπραξης. 
 Να ελέγχει και να παρακολουθεί την απόδοση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά 

την περίοδο λειτουργίας του Έργου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υπηρεσίες 

παρέχονται σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης, τις προδιαγραφές, την τεχνική 
προσφορά του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και το σχέδιο παροχής υπηρεσιών. 

 Να προβαίνει στην βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και του 
άρθρου 58 του Ν. 3966/2011. Σημειώνεται ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία η 

επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση την «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς» με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης και το οποίο θα 

εισπράττεται από τους Δήμους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός και το κόστος κατασκευής για την υλοποίηση του Έργου 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση των 

σχετικών μελετών και θα περιλαμβάνει συμμετοχή στη χρηματοδότηση κατασκευής του 
Έργου από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) σε ποσοστό μέχρι 60%. Σημειώνεται ότι ο 
προϋπολογισμός θα αναφέρεται στο Σύνολο Πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας 

του Έργου προς τον ΙΦΣ, βάσει των ετήσιων τελών εισόδου, σε όρους καθαρής 
παρούσας αξίας. Επισημαίνεται ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία η επιλογή του 

Αναδόχου θα γίνει με βάση την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» με βασικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

Σε περίπτωση που κατά τη δημοπράτηση του Έργου η συμμετοχή χρηματοδότησης από 
ΕΣΠΑ περιέλθει σε ποσοστό κάτω από 50% τότε οι Κύριοι των Έργων θα πρέπει να 
εγκρίνουν εκ νέου το νέο χρηματοδοτικό σχήμα και προϋπολογισμό. 

Με την ολοκλήρωση της σύνταξης του φακέλου υπαγωγής στις διατάξεις του 
Ν.3389/2005, ο Φορέας Υλοποίησης δεσμεύεται να προωθήσει τον φάκελο στους 

Κυρίους των Έργων προς έγκριση. 
 

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. 
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Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

Η Σύμβαση Σύμπραξης θα καταρτισθεί μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του αναδόχου 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο 
ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου συμβαλλόμενου 

μέρους κατά τις διατάξεις του ν. 3389/2005. Ο Φορέας Υλοποίησης θα ασκεί, δια των 
αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλες τις αρμοδιότητες του Δημόσιου 

Φορέα όπως αυτές καθορίζονται από το ν. 3389/2005. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, 
τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως 

τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται υπέρ του Φορέα 
Υλοποίησης. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που 

θα εκδίδονται από το Φορέα Υλοποίησης, θα παραδίδονται στον Κύριο του Έργου, 
προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από το Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δημαρχείο του Δήμου 
Ήλιδας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

αποτελείται από: 
 Από έναν ( 1) εκπρόσωπο των Κυρίων των Έργων, με τους αναπληρωτές τους, 

 έναν ( 1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του και 
 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του. 

Οι τρεις συμβαλλόμενοι Δήμοι ορίζουν ως  Πρόεδρος της Επιτροπής, …. 

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής του 
Έργου, οι συμβαλλόμενοι φορείς 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 προγραμματικής 
σύμβασης, 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 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. 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα 
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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. 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΥΘΥΝΗ 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 του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και των χρηματοδοτών του ο Φορέας 
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρον. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα 

αρμόδια Δικαστήρια της Αμαλιάδας. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι 
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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. 
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 
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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. 
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 εμπιστευτικά έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 
 

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 Ειδική 

Γραμματεία ΣΔΙΤ. 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
 

 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
 

 

 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Τίτλος 

«Διαχείριση Νερού Ύδρευσης στους Δήμους Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας 
και Ήλιδας»  

 

Κύριοι των Έργων 
Δήμοι Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας 

 

Φορέας Υλοποίησης 

Δήμος Ήλιδας 
 

Φυσικό Αντικείμενο 

Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή και λειτουργία των δικτύων και 
εγκαταστάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υποδομών ύδρευσης των Δήμων 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας για την εξυπηρέτηση του 

συνολικού πληθυσμού των Δήμων Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Ήλιδας και τμήματος 
του πληθυσμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.  

Σημειώνεται ότι η δημοπράτηση του Έργου θα γίνει επί της βάσης των ανοικτών 
τεχνολογικών λύσεων και η κατασκευή του Έργου θα γίνει με όποια διαθέσιμη 
τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις 

Κοινοτικές Οδηγίες, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς περιορισμούς 
υπάρχουν από τη νομοθεσία, όπως ειδικότερα θα προσδιοριστούν στις προδιαγραφές 

αποτελέσματος που θα διαμορφωθούν από τον Φορέα Υλοποίησης, στο πλαίσιο της 
επιλεχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του Έργου. 
 

Φορέας Λειτουργίας 
0-27 έτη: Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης 

>27 έτη: Δήμοι Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας 
 

Στοιχεία Χωροθέτησης 
Δήμοι Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας 

 

Προϋπολογισμός 
Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της παρούσης. 

 

Χρονοδιάγραμμα έως την υπογραφή της σύμβασης 
 Έγκριση αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου 3389/05: Εντός μηνός από την 

υποβολής της Πρότασης του Έργου και της Αίτησης Υπαγωγής. 

 Προκήρυξη διαγωνισμού: 1 μήνας μετά την απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ 
 Επιλογή ΙΦΣ: 12-14 μήνες μετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας 

 Υπογραφή συμβάσεων: 6 μήνες μετά την επιλογή ΙΦΣ 

 

Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου 
 

Αντικείμενο Διάρκεια σε έτη 

Μελέτη & Κατασκευή 2 

Λειτουργία 25 

Σύνολο 27 
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