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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  6/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 22/03/2018 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 19/03/2018 

 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηέζζερα (4) 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
2) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

3) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 4o- Απόθαζη 6-85/22-3-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ύναψη προγραμμαηικής ζύμβαζης με ηη ΔΕΤΑΔΔ. 

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκα ΕΚΣΟ ηεο έθηαθηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Παξαγηό Ισάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο 
Δ.Ε.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηε ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηε 
ΔΕΤΑΔΔ ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκαηηθώλ κεηαμύ ησλ ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη ΔΕΤΑ.Δ. Δέιηα ε δεύηεξε έζεζε 

κε ηα αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηα 1242/4-8-2017 θαη 
1670/6-10-2017 πνπ πξσηνθνιιήζεθαλ κε αξηζκό 3831/11-10-2017 από ηελ ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

Από ηελ πξόεδξν ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο  δεηήζεθε ε γλώκε ηεο Σ.Τ.. Σν παξαπάλσ αίηεκα 

απαληήζεθε από ηνλ Ισάλλε Παξαγηό Πξντζηάκελν Σ.Τ. θαη Νηθόιαν Απνζηνιίδε ππεύζπλν 
Ε.Ε.Λ. ζηηο 21-11-2017 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4674 πνπ έρεη σο εμήο. 

ΠΡΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
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ΘΕΜΑ:  Σποποποίηζη Ππογπαμμαηικών ςμβάζεων μεηαξύ ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ 

Αποσέηεςζηρ Δήμος Δέληα και ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Δήμος Κιλκίρ 

ΧΕΣ.:    

1. Η από 22/09/2010 ςπογπαθείζα Ππογπαμμαηική ύμβαζη μεηαξύ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Κιλκίρ και ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Υαλάζηπαρ για ηην Ππάξη «Ολοκλήπωζη Αποσεηεςηικού Δικηύος Υαλάζηπαρ Δήμος 

Υαλάζηπαρ», όπωρ αςηή ηποποποιήθηκε 

2. Η από 22/09/2010 ςπογπαθείζα Ππογπαμμαηική ύμβαζη μεηαξύ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Κιλκίρ και ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Υαλάζηπαρ για ηην Ππάξη «Αποσεηεςηικά Δίκηςα, Καηαθλιπηικοί Αγωγοί ηος Δ.Δ. 

Αναηολικού Δήμος Υαλάζηπαρ», όπωρ αςηή ηποποποιήθηκε 

3. Η υπογραφείςα Προγραμματική ύμβαςη μεταξύ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμου Κιλκίσ και τησ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμου 
Δέλτα για την Πράξη «Αποχετευτικά δίκτυα και Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δήμου Δέλτα 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Δ. ΚΤΜΙΝΩΝ – 
ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ», όπωσ αυτή τροποποιήθηκε 

Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δήκνπ Κηιθίο επεηδή δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, πξνέβε 

ζηε ζύλαςε ηξηώλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δήκνπ Δέιηα γηα ηελ 

σξίκαλζε, δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή σο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ησλ έξγσλ: 

1. Ολοκλήρωςη Αποχετευτικού Δικτύου Χαλάςτρασ Δήμου Χαλάςτρασ  

2. Αποχετευτικά Δίκτυα, Καταθλιπτικοί Αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλάςτρασ  

3. Αποχετευτικά δίκτυα και Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δήμου Δέλτα  ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Δ. ΚΤΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ  

Τν αληηθείκελν ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο έρεη νινθιεξσζεί θαη ε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

έρεη θιείζεη 

Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ Δήκνπ Δέιηα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ: 

1. Επηζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο 

2. Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Φαιάζηξαο θαη Αλαηνιηθνύ 

3. Καηαζθεπή ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα θελνύ Κπκίλσλ θαη Μαιγάξσλ 

4. Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Κπκίλσλ - Μαιγάξσλ 

Γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο δεηείηαη από ηελ ΔΕΥΑ Δ. Δέιηα  λα εληαρζνύλ ζηελ ελεξγή  πξνγξακκαηηθή  ζύκβαζε 

κεηαμύ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Δήκνπ Κηιθίο θαη ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Δήκνπ Δέιηα, αθνύ νη δξάζεηο 1 θαη 2 σο αληηθείκελν έρνπλ ηελ 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ από ηελ ΔΕΥΑ Κηιθίο  έξγσλ θαη νη δξάζεηο 3 θαη 4 σο αληηθείκελν 

έρνπλ ηελ νινθιήξσζε θαη  απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο από ηνλ αλάδνρν. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεηήζεθε από ηελ πξόεδξν ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο Ειέε Αλαζηαζηάδνπ πξνθνξηθά ε θαηαξρήλ 

εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ηεο Τ.Υ. ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο γηα ηελ σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ. 

Απηέο δηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

ΕΡΓΑ: 

 Καηαζθεπή ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα θελνύ Κπκίλσλ θαη Μαιγάξσλ. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ:  

Επηζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο 

ΥΠΗΡΕΙΕ: 

Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Φαιάζηξαο θαη Αλαηνιηθνύ 

Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Κπκίλσλ - Μαιγάξσλ 

 Γηα ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε ζύληαμε νξηζηηθώλ κειεηώλ κε εθηηκώκελν ρξόλν  αποκλειστικής απασχόλησης 

15 ημερών ( θαηαγξαθή εμνπιηζκνύ - πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο - ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο). 

 Δηελέξγεηα δύν δηαγσληζκώλ ζηελ έδξα ηεο ΔΕΥΑ Δ.Δ. ν απαηηνύκελνο ρξόλνο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αιιά κία 

κέζε πξνζέγγηζε είλαη πέληε εκέξεο αλά δηαγσληζκό. 

 

ηελ ζπλέρεηα θαη ζε ζύζθεςε ησλ ζηειερώλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο παξνπζία ηνπ Δ.. ν 

πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ. αλέθεξε όηη ε δελ είλαη δπλαηή ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ιόγσ ηνπ όηη 
απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ζηα Κύκηλα & Μάιγαξα ηνπιάρηζηνλ ελόο κεραληθνύ ελώ  
θάπνηνεο εκέξεο ζα απαηηνύληαλ ε παξνπζία ηεζζάξσλ κεραληθώλ θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηόλ 

λα ζπκβεί. Παξόια απηά εάλ ε ΔΕΤΑ Δ.Δ. ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαδνζεί ε ηερληθή κειέηε 
πνπ έρεη ζπληαρζεί από ηελ ππεξεζία καο πξηλ από δύν πεξίπνπ ρξόληα γηα λα δεκνπξαηεζεί 

από άιιν θνξέα σο Δηεπζύλνπζα ππεξεζία. 

Δεδνκέλνπ όηη έρνπλ πξνθύςεη αλάγθεο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. 
Δήκνπ Δέιηα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθό ζηηο απαηηήζεηο 
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Υαιάζηξαο, ηνπ 

βαξπηηθνύ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ θαη ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο 
ηεο Υαιάζηξαο, ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο ηνπ Αλαηνιηθνύ, ηνπ 

απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ, θαζώο θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ θελνύ, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηώλ – 
πξνκεζεηώλ, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία απηώλ θαη θαη’ επέθηαζε ε 

πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
ηερληθνύ ηεο πξνγξάκκαηνο.  

Εηδηθόηεξα επεηδή ε Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα δελ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ δεκνπξάηεζε, 

παξαθνινύζεζε θαη επίβιεςε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ζηειέρσζε ηεο Σερληθήο ηεο Τπεξεζίαο, 
απεπζύλζεθε ζηελ Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο («Φνξέαο Τινπνίεζεο»), ε νπνία δηαζέηεη ζηειέρσζε ηθαλή 

λα ππνζηεξίμεη ηελ Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιόγσ παξνρώλ ππεξεζίαο - 
πξνκεζεηώλ. 

Αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο απνηειεί ε απαζρόιεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο γηα ηε Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα ζηηο αλάγθεο κηθξώλ κειεηώλ γηα βιάβεο 

εμνπιηζκνύ (αληιίεο θιπ) θαη ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηόηεηαο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο 
ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Ε.Ε.Λ.) 

Υαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο βαξύηεηαο απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ Υαιάζηξαο, 
ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο (VACCUM) Υαιάζηξαο θαη 
αληιηνζηαζίσλ θελνύ θαη βαξύηεηαο, ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο 

(VACCUM) Αλαηνιηθνύ θαη αληιηνζηαζίσλ θελνύ θαη βαξύηεηαο, ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε 
ζύζηεκα αλαξξόθεζεο (VACCUM) Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ θελνύ 

θαη βαξύηεηαο. 
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Με ηε ζύλαςε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο δηαηίζεηαη ηερληθό πξνζσπηθό από ηε Δ.Ε.Τ.Α Κηιθίο 
ζηε Δ.Ε.Τ.Α Δήκνπ Δέιηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, 

ζπληήξεζεο ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Ε.Ε.Λ.) Υαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ 
απνρέηεπζεο βαξύηεηαο απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ Υαιάζηξαο, ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε 

ζύζηεκα αλαξξόθεζεο (VACCUM) Υαιάζηξαο θαη αληιηνζηαζίσλ θελνύ θαη βαξύηεηαο, ηνπ 
απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο (VACCUM) Αλαηνιηθνύ θαη αληιηνζηαζίσλ 
θελνύ θαη βαξύηεηαο, ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο (VACCUM) 

Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ θελνύ θαη βαξύηεηαο. 

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Δ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά µε ηελ έγθξηζε ή µε,  
ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη ηεο ηε ΔΕΤΑ Δήκνπ Δέιηα. 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ησλ Ισάλλε Παξαγηνύ θαη Νηθνιάνπ Απνζηνιίδε. 
 

 Απνδέρεηαη ηε ζύλαςε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη ηεο ηε ΔΕΤΑ 
Δήκνπ Δέιηα. 

 
 Εγθξίλεη ην ζρέδην ύκβαζεο (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνύζεο).  
 

 Η  παξνύζα  πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κε ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ από ην Φνξέα Τινπνίεζεο ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ. 
 

 
 Εμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

 Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζα γίλεηαη 

εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 
 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 6-85/22-3-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
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ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  

 
 
 

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

(Άξζξν 222-225 Ν. 3463/2006 Γ.Κ.Κ. -Άξζξν 100 Ν. 3852/2010) 

ηo Κηιθίο , ζήκεξα 33/3/2018 εκέξα Πέκπηε, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη:  

1. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Γήκνπ Γέιηα κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γ.Δ.Τ.Α.Γ.Γ.», πνπ 

εδξεχεη ζηελ Υαιάζηξα Θεζζαινλίθεο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ θα Μπαινγηάλλε Διέλε, Πξφεδξν 

ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» 

2. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γ.Δ.Τ.Α.Κ.», πνπ εδξεχεη ζην 

Κηιθίο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ θα Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Πξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία ζα 

απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο «Φνξέαο Τινπνίεζεο» 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Σν Ν.3582/2010 (ΦΔΚ 87Α/2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Σν Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/2006) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Σελ αξηζκ. …../2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε παξνχζα ζχλαςε 

χκβαζεο πλεξγαζίαο. 

Σελ αξηζκ. 6-85/22-3-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε παξνχζα ζχλαςε 

χκβαζεο πλεξγαζίαο. 

ζσμθωνούν, ζσνομολογούν και ζσναποδέτονηαι ηα ακόλοσθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Γεδνκέλνπ φηη έρνπλ πξνθχςεη αλάγθεο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη φηη ε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ ζηηο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Υαιάζηξαο, ηνπ βαξπηηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο ηεο Υαιάζηξαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο ηνπ 

Αλαηνιηθνχ, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
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αληιηνζηαζίσλ θελνχ, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ – πξνκεζεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δηδηθφηεξα επεηδή ε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα δελ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ δεκνπξάηεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

επίβιεςε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ζηειέρσζε ηεο Σερληθήο ηεο Τπεξεζίαο, απεπζχλζεθε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

(«Φνξέαο Τινπνίεζεο»), ε νπνία δηαζέηεη ζηειέρσζε ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ ππεξεζίαο - πξνκεζεηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΟΠΟ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί ε απαζρφιεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα ζηηο αλάγθεο κηθξψλ κειεηψλ γηα βιάβεο εμνπιηζκνχ (αληιίεο θιπ) θαη ε κεηαβίβαζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) Υαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο βαξχηεηαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Υαιάζηξαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Υαιάζηξαο θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Αλαηνιηθνχ θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ 

θελνχ θαη βαξχηεηαο. 

Με ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο χκβαζεο δηαηίζεηαη ηερληθφ πξνζσπηθφ απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ζηε Γ.Δ.Τ.Α Γήκνπ Γέιηα 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) Υαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο βαξχηεηαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Υαιάζηξαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Υαιάζηξαο θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Αλαηνιηθνχ θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ 

θελνχ θαη βαξχηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ – πξνκεζεηψλ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ν Φνξέαο Τινπνίεζεο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηηο παξαθάησ 

(ελδεηθηηθέο) ελέξγεηεο: 

1. Ωξίκαλζε ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ (έιεγρνο πιεξφηεηαο, ζεψξεζε ή ζχληαμε κειεηψλ) 

2. Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο 

3. χληαμε ή/θαη επηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ 

4. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

5. Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Τπεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 
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Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα: 

2.1. Ο Κύριος ηοσ Έργοσ αναλαμβάνει: 

 Να δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Να ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηπρφλ δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο.  

 Να δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηνπ, πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

 Να παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

 Να πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ησλ ππεξεζηψλ - 

πξνκεζεηψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο 

 

2.2. Ο Φορέας Τλοποίηζης αναλαμβάνει: 

 Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

 Να θαηαξηίδεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ. 

 Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Να ππνζηεξίδεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο, κεξηκλά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε ζηνηρεία νθεηιέηε απηά ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ (Πεξίπνπ 1.500.000 € ΣΟ ΠΟΟ ΘΑ 

ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΥΔΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη 

θαιχπηεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 
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Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηφπηλ απφθαζεο ησλ αληίζηνηρσλ Γ.. ηεο θάζε Γ.Δ.Τ.Α.. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο 

δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ωο φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ε Πξντζηακέλε Αξρή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα, δειαδή ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ νξίδνληαη σο αθνινχζσο:  

Α.   Γηα ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα, ε  Μπαινγηάλλε Διέλε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γεκελεηδή Γεκήηξην  

Β.   Γηα ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο,  Γ.Γ.  Αβξακίδε Ηιία  κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γ/ληε Σ.Τ. Ισάλλε Παξαγηφ 

 

θνπφο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη:  

 Η ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο.  

 Η επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο.  

 Η παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ε πηζηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο.  

 Ο εθπξφζσπνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.Γ. νξίδεηαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ νξγάλνπ έλαληη ηξίησλ 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ 

 Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην 

άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
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Δσθύνη Φορέα Τλοποίηζης 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Έλαληη ησλ ηξίησλ ν Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν 

απφ θνηλνχ κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη ησλ ηξίησλ θαηά ηελ 

ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα 

επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΥΡΗΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ησλ ζπκθσλεκέλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη δπλαηή: 

Α) ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα Τινπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. πκθσλείηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ακείβεηαη απφ ηελ ΓΔΤΑ Γήκνπ Γέιηα ιφγσ ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ δηνίθεζεο. Οη 

πξφζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα πξφθπςε κεηά ηελ ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΤΑ Γ. Γέιηα. 

Β) ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη κέζσλ ηνπ Κπξίνπ Έξγνπ ζην Φνξέα 

Τινπνίεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ εγγξάθσο κε θνηλή 

ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
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Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή 

θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ 

ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε δχν πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

Γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γέιηα  Γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

   

Μπαινγηάλλε Διέλε  Αλαζηαζηάδνπ Διέλε 

Πξφεδξνο Γ..  Πξφεδξνο Γ.. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

Πίλαθαο ηειερψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίς πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  

 

Α/Α 
Ολνκαηεπψλπκν 

ζηειέρνπο 
Δηδηθφηεηα 

Τπεξεζία απφ ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη 

1.    
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Γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε 

Πξφεδξνο Γ.. 

 


