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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 16o  

«Έγκριση  τροποποίησης  της  26/13-2-
2017  (ΑΔΑ:  6ΒΣΞ7ΛΛ-ΕΡ2)   απόφασης
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  που
αφορά  την  σύναψη  Προγραμματικής
Σύμβασης  του  άρθρου  100  του  Ν.
3852/2010  μεταξύ  της  Δημοτικής
Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,
Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας,  του Δήμου
Βισαλτίας και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας   για  την  πράξη
“Αποχέτευση  ακαθάρτων  και
εκσυγχρονισμός - έκταση Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών
Νιγρίτας  και  Τερπνής  Δήμου
Βισαλτίας”»

Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/25-11-2019
Αριθμ. Απόφασης 220/2019

 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  25 Νοεμβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 13:00μ.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.   727108 (856)/19-11-
2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, προς όλους
τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 19 Νοεμβρίου 2019, στον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από
τους  Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
15. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Χαλκιδικής)
7. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
8. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
10. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ( Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας)
12. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Π.Ε. Κιλκίς)
17. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
19. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
21. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
22. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
24. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
25. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
26. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
27. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
28. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
29. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
32. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
33. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
34. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
35. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
36. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
37. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
38. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
39. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 
40. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
41. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
42. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
43. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
44. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
45. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
46. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
47. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
48. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
49. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
50. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
51. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
52. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
53. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
54. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
55. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
56. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
57. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
58. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
59. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ.
Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης
της 26/13-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΣΞ7ΛΛ-ΕΡ2)  απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που
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αφορά  την  σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  του  άρθρου  100  του  Ν.  3852/2010
μεταξύ  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  Άρδευσης  Δήμου
Βισαλτίας, του Δήμου Βισαλτίας και της Περιφέρειας Κεντρικής             Μακεδονίας  για
την  πράξη   “Αποχέτευση  ακαθάρτων και  εκσυγχρονισμός  -  έκταση  Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας”» και
έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθμό
πρωτ.  Τ.Τ.  724689  (1289)/19-11-2019  εισήγηση  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.
Σερρών, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της από 22-11-2018 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας , του Δήμου Βισαλτίας και της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας   για  την  πράξη   ¨Αποχέτευση  ακαθάρτων  και  εκσυγχρονισμός-επέκταση
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας¨.
Σχετικό: Το από 18/11/2019 έγγραφο-αίτημα του Δήμου Βισαλτίας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας καταθέτουμε επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση – σχέδιο της
οποίας και σας επισυνάπτουμε – με το οποίο  καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης,  Άρδευσης  Δήμου Βισαλτίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε.
Σερρών  και   του  Δήμου  Βισαλτίας,  στα  πλαίσια  υποβολής  προτάσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης
¨Αποχέτευση ακαθάρτων και  εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών
Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας¨.

Η  παρούσα  προγραμματική  σύμβαση  αρχικά  είχε   εγκριθεί  με  την  υπ΄αριθμ.   26/2017  απόφαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου και ακολούθως υπογράφηκε στις 22-11-2018. Στην επικαιροποιημένη σύμβαση έχουν
τροποποιηθεί:

 Το άρθρο 2   :  αναφορικά  με  τις  αρμοδιότητες  του Δήμου  Βισαλτίας  που  στη  Σύμβαση  ορίζεται  ως
”Φορέας  Υλοποίησης»  και  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης   Άρδευσης  Δήμου
Βισαλτίας που ορίζεται « Κύριος του Έργου» .

 Το άρθρο 3:   αναφορικά με τον προϋπολογισμό του έργου 
 Το άρθρο 5  : αναφορικά με τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 
 Το άρθρο 6  : αναφορικά με την επιβολή χρηματικής ποινής (ρήτρας) 

H παρούσα προγραμματική σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα και με τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Τον  οδηγό  για  την  εκτίμηση  της  διαχειριστικής  ικανότητας  δυνητικών  δικαιούχων  ΕΣΠΑ  2014-2020

(Ο.Ι.1_1 ημερομηνία  έκδοσης 30-10-2015)
3. Τις  υπ’  αριθ.  1/2017  &  15/2017  (απόφ.  τροπ.  της  υπ’  αριθ.  1/2017)  αποφάσεις  του  Διοικητικού

Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Β.  για  την  έγκριση  του  σχεδίου  της  Προγραμματικής   Σύμβασης  και  την
υπογραφή της.

4. Τις υπ’ αριθ. 4/2017 & 51/2017 (απόφ. τροπ. της υπ’ αριθ. 4/2017) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βισαλτίας για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης και την υπογραφή της.

5. Την υπ’ αριθ. 26/2017 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης και την υπογραφή της.

6. Την υπ΄αριθ.3578/05-07-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της
πράξης  «Αποχέτευση  ακαθάρτων  και  εκσυγχρονισμός-επέκταση  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας
Λυμάτων(ΕΕΛ)  οικισμών  Νιγρίτας  και  Τερπνής  ∆ήµου  Βισαλτίας»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5004195  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

7. Την υπ’ αριθ 94 / 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την έγκριση του σχεδίου
της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.

8. Την υπ’ αριθ. 258 / 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας για την έγκριση του
σχεδίου της επικαιροποιημένης Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της.

Οι υποχρεώσεις της ΠΚΜ   όπως ορίζονται  στην παρούσα  σύμβαση είναι : 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη διάθεση τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων θα υποβοηθήσει το έργο του
«Φορέα  Υλοποίησης»  για  την  στελέχωση  της  ομάδας  επίβλεψης  του  έργου  καθώς  και  για  τη  σύνταξη  και
διαχείριση των εγγράφων μετά την συμβασιοποίηση του έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω  
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Εισηγούμαστε 
1.  Την  έγκριση  σύναψης  επικαιροποιημένης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Δημοτικής  Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης, Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών και
του Δήμου Βισαλτίας

2. Toν ορισμό του κ. Αλέξανδρου Τάτλη  ως εκπροσώπου  και αναπληρώτρια  του την κα Φωτεινή Τελπιζούδη,
υπάλληλους της ΠΚΜ- Π.Ε. Σερρών, στην Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής
Σύμβασης».      

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε 

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την  τροποποίηση  της  αριθμ.  26/13-02-2017  (ΑΔΑ:  6ΒΣΞ7ΛΛ-ΕΡ2)
απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  που  αφορά  την  σύναψη  Προγραμματικής
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης,  Άρδευσης  Δήμου  Βισαλτίας,  του  Δήμου  Βισαλτίας  και  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας  για την πράξη  «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός - έκταση
Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)  οικισμών  Νιγρίτας  και  Τερπνής  Δήμου
Βισαλτίας», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Ορίζει  ως εκπρόσωπο στην  κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης  του  άρθρου 5  της
προγραμματικής  σύμβασης,  τον  κ.  Αλέξανδρου  Τάτλη,  με  αναπληρώτριά  του,  την  κα
Φωτεινή Τελπιζούδη,  υπάλληλους της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Σερρών.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε.
Λαμτζίδης, Λ. Τόσκας, Σ. Αβραμόπουλος, Θ. Ιγνατιάδης, Ι. Σκούφας και  Ι. Τσεχελίδης.

Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Αγαπητός.

Η παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ   ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

της από 22/11/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

της «∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ∆ήµου
Βισαλτίας» και

του «∆ήµου
Βισαλτίας»

και

της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

για την Πράξη

¨Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισµός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυµάτων(ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας¨

Νιγρίτα, …/…/2019
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

¨Αποχέτευση  ακαθάρτων  και   εκσυγχρονισµός-επέκταση   Εγκατάστασης  Επεξεργασίας
Λυµάτων(ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας¨

Στη Νιγρίτα, σήμερα την ……………….. 2019, µμεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:

1. της  ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ∆ήµου Βισαλτίας,  που
εδρεύει στη Νιγρίτα, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 8, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ.
Μασλαρινό Αθανάσιο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»,
2. του  ∆ήµου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα, οδός Ηρώων αρ. 2, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα  από το ∆ήµαρχο κ. Μασλαρινό Αθανάσιο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης»,
3. της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Σέρρες, Διοικητήριο Μεραρχίας
36, όπως εκπροσωπείται νόμιμα  από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο,

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 ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Τον οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-
2020 (Ο.Ι.1_1 ημερομηνία  έκδοσης 30-10-2015)

3. Τις υπ’ αριθ. 1/2017 & 15/2017 (απόφ. τροπ. της υπ’ αριθ. 1/2017) αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης και
την υπογραφή της.

4. Τις υπ’ αριθ. 4/2017 & 51/2017 (απόφ. τροπ. της υπ’ αριθ. 4/2017) αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης
και την υπογραφή της.

5. Την υπ’ αριθ. 26/2017 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης και την υπογραφή της.

6. Την  υπ΄αριθ.3578/05-07-2017 Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την
ένταξη  της  πράξης  «Αποχέτευση  ακαθάρτων  και  εκσυγχρονισμός-επέκταση  Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και  Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας» με  κωδικό
ΟΠΣ  5004195  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών  ,  Περιβάλλον  και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

7. Την υπ’ αριθ 94 / 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την έγκριση
του σχεδίου της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.

8. Την υπ’ αριθ. 258 / 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας για την
έγκριση του σχεδίου της επικαιροποιημένης Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της.

9. Την υπ’ αριθ. ………. απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για  την  έγκριση  του  σχεδίου  της  επικαιροποιημένης  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  την
υπογραφή της.

συµφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο  Κύριος  του  Έργου,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  «Υποδοµές  Μεταφορών,
Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη»  προγραµµατίζει  την υλοποίηση της  πράξης  ¨Αποχέτευση
ακαθάρτων  και  εκσυγχρονισµός-επέκταση  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυµάτων(ΕΕΛ)
οικισµών  Νιγρίτας  και Τερπνής  ∆ήµου  Βισαλτίας¨,  η  οποία  θα  αναφέρεται  στο  εξής  χάριν
συντοµίας «το Έργο».
Το  έργο  θεωρείται  µείζονος  σηµασίας  για  τον  ∆ήµο,  µιας  και  αφορά  την  κατασκευή  δικτύου
αποχέτευσης  στις  δυο  µεγαλύτερες  δηµοτικές  κοινότητες,  εξυπηρετώντας  σχεδόν  το  50%  του
πληθυσµού του ∆ήµου, καθώς και τον εκσυγχρονισµό και τη λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας
λυµάτων.
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∆εδοµένου ότι:
1. ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίµηση της διοικητικής και  επιχειρησιακής
ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις
της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,
2. ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει  τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα
όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου καθώς και τις αναγκαίες
προϋποθέσεις (αναγκαία στελέχωση οικονοµικής υπηρεσίας) για την υποστήριξη της διενέργειας των
πληρωµών του εν λόγω έργου από τον Κύριο του Έργου, 

3. η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνδράµει στο έργο του  Φορέα Υλοποίησης µε συµµετοχή
τριών (3)  τεχνικών υπαλλήλων για  την υλοποίηση του έργου της επίβλεψης και  της σύνταξης  και
διαχείρισης  των  εγγράφων  έναντι  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας,
τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  στη  σύναψη  της  παρούσας  Προγραµµατικής  Σύµβασης,  µε  την  οποία
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί:

1.  Η  άσκηση  της  αρµοδιότητας  υλοποίησης  της  Πράξης  ¨Αποχέτευση  ακαθάρτων  και
εκσυγχρονισµός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και
Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας¨  («το  Έργο»)  για  λογαριασµό του Κυρίου  του Έργου  από το  Φορέα
Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ο
Φορέας  Υλοποίησης  αναλαµβάνει  την  άσκηση  για  λογαριασµό  του  Κυρίου  του  Έργου  της
αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

• Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
• ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων

Συµβάσεων.
• Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο

του Έργου, επειδή οι υπηρεσίες τιµολογούνται σ’ αυτόν.
• Σύνταξη  και  υποβολή  τεχνικών  δελτίων  υποέργων.  5.∆ιαχείριση  και  παρακολούθηση  της

υλοποίησης του Έργου.
• Παραλαβή του Έργου  στο  σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική

παραλαβή) .
• Παράδοση  του  Έργου  σε  πλήρη  λειτουργία  στον  Κύριο  του  Έργου  µε  πλήρη  τεχνική  και

οικονοµική τεκµηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και µελετών, δια των
αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της
∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στη  νοµοθεσία  περί  ∆ηµοσίων  Έργων.
∆ιευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για
λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασµό του Κυρίου του
Έργου την αρµοδιότητα του δικαιούχου και του Αναθέτοντα Φορέα.

2. Η υποβολή για λογαριασµό του Κυρίου του έργου της αίτησης χρηµατοδότησης του έργου στο Ε.Π
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στα πλαίσια της πρόσκλησης µε κωδικό
040.6ii  της  Ειδικής  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  Ε.Π  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  η  σύνταξη  του
Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και η παρακολούθηση χρηµατοροών και υποστήριξη  του  κυρίου του έργου
στην εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του Έργου.
Ειδικότερα,  για  τον  σκοπό αυτό,  θα  απασχολείται  δυνητικά  προσωπικό  του «Φορέα Υλοποίησης»
δηλαδή του Δήμου Βισαλτίας στην οικονομική υπηρεσία του Κυρίου του έργου δηλαδή της ΔΕΥΑΒ,
κατά  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  100  του  Ν3852/2010,  στην  περίπτωση  που  η
οικονομική  υπηρεσία  της  ΔΕΥΑΒ  δε  διαθέτει  την  απαιτούμενη  στελέχωση  για  να  διενεργεί  τις
πληρωμές του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:

Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:

• Να διευκολύνει  µε  κάθε  τρόπο  το  επιστηµονικό  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  για  την
υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.

• Να 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
διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού δελτίου Πράξης.

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα
µε το άρθρο 5 της παρούσας.

• 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, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

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

• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής χρηµατοδότησης του
Έργου και να διενεργεί τις πληρωµές 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.

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

• Να τηρεί τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και πληρωμών του έργου και ειδικότερα τις
διαδικασίες  λογιστικών  υποχρεώσεων  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  και  εκκαθάρισης
δαπανών ,διεκπεραίωσης πληρωμών , σύμφωνα με τα έντυπα της διαχειριστικής επάρκειας.

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να  ενεργεί  ως  ∆ικαιούχος  για  την  υλοποίηση  του  Έργου,  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 υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη  του φυσικού και

οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει  στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη
των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.

• Να τηρεί ως ∆ικαιούχος τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα  στο  άρθρο  20  του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης 2014 - 2020.

• 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  (σε  συνεργασία  µε  τον  Κύριο  του  Έργου)  τη  χρηµατοδότηση  του  Έργου
µεριµνώντας  για  την  εγγραφή  του  σε  συλλογική  απόφαση  χρηµατοδότησης  και  για  την
απρόσκοπτη κατανοµή των πιστώσεων.

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

• Να υποβάλλει για λογαριασµό του Κυρίου του έργου την αίτηση χρηµατοδότησης του έργου στο
Ε.Π  «Υποδοµές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  στα  πλαίσια  της
πρόσκλησης µε κωδικό 040.6ii της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

• Να συντάξει για λογαριασµό του Κυρίου του έργου το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης.

• Να παρακολουθεί τις χρηµατοροές του Έργου.
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• Να  υποστηρίζει  τον Κύριο του Έργου(αν απαιτηθεί) στην  πραγµατοποίηση των πληρωµών
του έργου.

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  οποίες περιλαµβάνονται  στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ,  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται
στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος θα είναι υπεύθυνος
για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τη διάθεση τριών
(3) τεχνικών υπαλλήλων θα υποβοηθήσει το έργο του «Φορέα Υλοποίησης» για την στελέχωση της
οµάδας επίβλεψης του έργου καθώς και για τη σύνταξη και διαχείριση των εγγράφων µετά  την
συµβασιοποίηση  του  έργου  έναντι  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισµός  (συνολική  δημόσια  δαπάνη)  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  της
προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.712.246,25 Ευρώ σύµφωνα με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 515/28-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη 2η Τροποποίηση της
Πράξης  «Αποχέτευση  ακαθάρτων  και  εκσυγχρονισµός-επέκταση  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας
Λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας».

Το  ποσό  αυτό  µπορεί  να  αναπροσαρµοσθεί  σύµφωνα  µε  υποδείξεις  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης  µε  τη  σύµφωνη  γνώµη  της  αρµόδιας  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  Ε.Π.
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  εφόσον  τροποποιηθούν  όπως  προβλέπεται  τα  χρηµατοδοτικά
στοιχεία της πράξης.

Ο  Φορέας  Υλοποίησης  δεν  µπορεί  να  αναλάβει  συµβατικές  δεσµεύσεις  έναντι  τρίτων,  που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

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.

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

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2α
του άρθρου 100 του ν.  3852/2010,  συστήνεται  όργανο παρακολούθησης µε  την επωνυµία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τη Νιγρίτα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

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

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και
• ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε τον 

αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π «Υποδοµές
Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  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, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας
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για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης
πράξης,  η  πέραν  του  εξαµήνου  παράταση του  χρονοδιαγράµµατος  και  η  επίλυση  κάθε  διαφοράς
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση
αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως.
Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που
θα  ζητήσει  εγγράφως έστω και  ένα  από  τα  µέλη  της.  Χρέη  γραμματέα  εκτελεί  µέλος  της  Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει
γνώση του αντικειμένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό
αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων
που  σχετίζονται  µε  την  υλοποίηση  του  Έργου,  αλλά  δεν  έχει  δικαίωµα  ψήφου.  Οι  σχετικές
γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει µετά από αίτηµα οποιουδήποτε από
τα µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε
σχέση µε τη συγκεκριµένη πράξη. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά
την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί
και  τα οποία είναι  εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει  έγκυρα όταν είναι  παρόντα  όλα τα  µέλη  της.  Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών
και  δεσµεύουν  όλους  τους  συµβαλλόµενους  φορείς.  Λοιπές  λεπτοµέρειες  που  ενδεχοµένως
απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται µε αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της παρούσας σύµβασης,  οι  οποίοι  θεωρούνται  όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.

Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης
ή  άλλη  παράβαση  κάποιου  όρου  αυτής,  από  τους  συμβαλλόμενους,  δε  συνιστούν  αθέτηση  των
υποχρεώσεων  τους  και  δε  συνεπάγονται  ευθύνες  τους  εάν  αποδεδειγμένα  οφείλονται  σε  λόγους
ανωτέρας βίας.

Εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, αμελλητί,
για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως.

Σε  περίπτωση  που  κάποιο  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  τηρεί  τους  όρους  της  παρούσης  με
αποτέλεσμα να επέρχεται ζημία στο άλλο μέρος τότε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται
την επιβολή χρηματικής ποινής(ρήτρας) κατά του μη συμμορφούμενου μέλους. Επίσης, δύναται να
εισηγηθεί τη διακοπή της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση διακοπής της προγραμματικής σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και κατόπιν
εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης , η προγραμματική σύμβαση λύεται, σύμφωνα με
τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας  Υλοποίησης ευθύνεται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  παρούσας προγραµµατικής  σύµβασης
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων
της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Σερρών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο των
συµφωνηµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων είναι δυνατή:

Α)  η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου  στο  Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων του Κυρίου Έργου
στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 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.

11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και
τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και
των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει
ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά
δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.

11.3 Εµπιστευτικότητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης
(και  οι  προστηθέντες  του)  αναλαµβάνει  την  υποχρέωση  να  µη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους,
συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη  συγκατάθεση  του  Κυρίου  του  Έργου,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12
   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  προγραµµατικής  σύµβασης  γίνεται  µόνον
εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.

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

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των
οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα  και  υπογράφεται  σε  τέσσερα  (4)  πρωτότυπα,  έλαβε  δε  κάθε
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συµβαλλόµενος  από  ένα  και  το  τέταρτο  θα  υποβληθεί  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
      του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β                            ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                               ΣΕΡΡΩΝ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.  Τίτλος  Πράξης:  Αποχέτευση  ακαθάρτων  και  εκσυγχρονισμός-επέκταση  Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας

• τίτλος  υποέργου  1:  «Αποχέτευση  ακαθάρτων  οικισμών  Νιγρίτας  και  Τερπνής  του  Δήμου
Βισαλτίας».

• Τίτλος  υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής».

• τίτλος υποέργου 3: «Ανταλλαγή χώρου κατασκευής αντλιοστασίου Τερπνής»
• τίτλος υποέργου 4: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου».
• τίτλος υποέργου 5: «Παρακολούθηση του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός

–  επέκταση  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)  οικισμών  Νιγρίτας  και  Τερπνής
Δήμου Βισαλτίας” από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών».

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης
Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β).
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Βισαλτίας.
4. Φορέας λειτουργίας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου
Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β).
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης1:  Το αντικείμενο της παρούσας πράξης αφορά στην κατασκευή
των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής, τη συλλογή
μέσω αυτών, των λυμάτων του οικισμού Τερπνής στο απαιτούμενο αντλιοστάσιο και των λυμάτων του
οικισμού Νιγρίτας  στο  όριο  του  οικισμού  και  τη  μεταφορά τους  για  επεξεργασία  στην  υφιστάμενη
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, της οποίας προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση, με
σκοπό την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις  της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τις  υποδομές συλλογής και
επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων(ΕΕΛ)  στους  οικισμούς  Γ’  προτεραιότητας(πληθυσμός  2000-15.000
ι.π.).  Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται  συνολικά για τους οικισμούς Νιγρίτας και  Τερπνής σε
7.116  κατοίκους,  ενώ  ο  προβλεπόμενος  ωφελούμενος  πληθυσμός  20ετίας  φτάνει  τους  10.080
κατοίκους
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Οικισμοί Νιγρίτας – Τερπνής, αγρόκτημα Νιγρίτας – Τερπνής
και χώρος υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)
7. Προϋπολογισμός: 11.712.246,25 €

Προϋπολογισμός υποέργου 1 9.719.397,86 €
Προϋπολογισμός υποέργου 2 1.729.048,39 €
Προϋπολογισμός υποέργου 3 0,00 €
Προϋπολογισμός υποέργου 4 24.800,00 €
Προϋπολογισμός υποέργου 5 239.000,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 11.712.246,25 €

1 Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών.

8.Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες

Υποέργο 1 24
Υποέργο 2 18
Υποέργο 3 0(ολοκληρώθηκε)
Υποέργο 4 24
Υποέργο 5 24
Σύνολο Πράξης 32,10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ2

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ3

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του
Δήμου Βισαλτίας

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή

αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./

ημερομηνία

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-

Θ
3046/23-05-2014 

(ΑΔΑ:ΒΙΙΟΟΡ1Υ-Τ2Μ)

Γνωμοδότηση Δασαρχείο Νιγρίτας 24007/16-12-2013

Γνωμοδότηση Δ/νση Δασών Σερρών 24923/20-12-2013

Γνωμοδότηση
Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης

Δασών της Α.Δ Μ-
Θ

337/15-1-2014

Γνωμοδότηση
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ

Σερρών
476444/5235/18-12-

2013

Γνωμοδότηση
ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών
& Κλασικών Αρχαιοτήτων

3392πε/9-1-2014

Γνωμοδότηση Εφορεία Νεωτέρων
Μνημείων Κ.Μ

3903/17-12-2013

Γνωμοδότηση 12η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων

6874/20-12-2013

Γνωμοδότηση Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Σερρών

5590/19-12-2013

Γνωμοδότηση Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε Σερρών

25272/20-12-2013

Γνωμοδότηση Δ/νση Υδάτων ΚΜ της
ΑΔΜΘ

91889/31-1-2014

Γνωμοδότηση Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε
Σερρών

ΔΑΣ/6288/11-3-2014

Γνωμοδότηση
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης-

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
Εμπορίου και Αγροτικής

Οικονομίας

Αριθμός γνωμοδότησης 
47/2014

Γνωμοδοτική πράξη επί της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
αποχέτευσης ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ
οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»

Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε Π.Ε 
Σερρών

39/2016

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή της
μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και

ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και
Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βισαλτίας 333/2016

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των
προσαρμοσμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 τευχών δημοπράτησης

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βισαλτίας
354/2016

Αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β
για την έγκριση του σχεδίου της

Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της

Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β
1/2017 &

15/2017(απόφ. τροπ. της υπ’
αριθ. 1/2017)

2 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
3  Στον  Πίνακα καταγράφονται  όλα  τα  έγγραφα και  αποφάσεις  που  αφορούν  στο  Έργο  και  έχουν

εκδοθεί,  πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές  αποφάσεις  μελετών, περιβαλλοντικοί όροι,  γνωμοδοτήσεις
κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
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Αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου 
Βισαλτίας για την έγκριση του σχεδίου της

Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας

4/2017 &
51/2017(απόφ. τροπ.
της υπ’ αριθ. 4/2017)

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση
του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την

υπογραφή της

Απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κ. Μ.

26/2017

1η Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων
και εκσυγχρονισµός-επέκταση Εγκατάστασης

Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και
Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5004195

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2014-2020»

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας

Α.Π:4632/23-08-2018

2η Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων
και εκσυγχρονισµός-επέκταση Εγκατάστασης

Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και
Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5004195

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2014-2020»

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας

Α.Π.:515/28-01-2019

Επιστολή διατύπωσης γνώμης για την έγκριση
διακήρυξης του Υποέργου «Αποχέτευση ακαθάρτων

οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας» Α/
Α 1 της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και

εκσυγχρονισµός-επέκταση Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµών Νιγρίτας και
Τερπνής ∆ήµου Βισαλτίας» με κωδικό MIS 5004195

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας
5559/24-09-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ4

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ5

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων(ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μ- 
Θ

3046/23-05-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΙΟΟΡ1

Υ- Τ2Μ)

Γνωμοδότηση Δασαρχείο Νιγρίτας 24007/16-12-2013

Γνωμοδότηση Δ/νση Δασών Σερρών 24923/20-12-2013

Γνωμοδότηση
Δ/νση Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών

της Α.Δ Μ-
Θ

337/15-1-2014

Γνωμοδότηση
Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΠΕ
Σερρών

476444/5235/18-
12-

2013

Γνωμοδότηση
ΚΗ’ Εφορεία 
Προϊστορικών
& Κλασικών 
Αρχαιοτήτων

3392πε/9-1-2014

Γνωμοδότηση
Εφορεία Νεωτέρων

Μνημείων Κ.Μ 3903/17-12-2013

Γνωμοδότηση
12η Εφορεία
Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων
6874/20-12-2013

Γνωμοδότηση
Δ/νση Υγείας &

Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Σερρών

5590/19-12-2013

Γνωμοδότηση Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε 
Σερρών

25272/20-12-2013

Γνωμοδότηση
Δ/νση Υδάτων ΚΜ της

ΑΔΜΘ 91889/31-1-2014

ΑΔΑ: Ω9ΟΚ7ΛΛ-ΗΛΘ



Γνωμοδότηση
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε

Σερρών
ΔΑΣ/6288/11-3-

2014

5 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα
και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο  και

έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές
αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι,

γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων
πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2

συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

Γνωμοδότηση

Επιτροπή Αειφόρου
Ανάπτυξης-

Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων,

Εμπορίου και
Αγροτικής
Οικονομίας

Αριθμός
γνωμοδότησης

47/2014

Γνωμοδοτική πράξη επί της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και

ανακατασκευής ΕΕΛ

οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου
Βισαλτίας»

Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε
Π.Ε Σερρών 39/2016

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη

αποχέτευσης ακαθάρτων και ανακατασκευής
ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής

Δήμου Βισαλτίας»

Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Βισαλτίας

333/2016

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
παραλαβή των

προσαρμοσμένων σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 τευχών δημοπράτησης

Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Βισαλτίας 354/2016

Γνωμοδότηση για την έγκριση σύναψης
σύμβασης με αντικείμενο τη μελέτη και

κατασκευή του έργου:

«Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας - Τέρπνης».

Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων Υπουργείου

Υποδομών &
Μεταφορών

2/1/10-01-2017

Τίτλος ιδιοκτησίας χώρου Εγκατάστασης
Επεξεργασίας

Λυμάτων(ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής

Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Π.Ε
Σερρών

Αριθμός τίτλου
37159/26-3-2015

4 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ6

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ7

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ανταλλαγή χώρου κατασκευής αντλιοστασίου Τερπνής

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 
3046/23-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-Τ2Μ) 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του Γ.Γ.Α.Δ. Μ-Θ του έργου
«Αποχέτευση ακαθάρτων και 
ανακατασκευής ΕΕΛ Οικισμών Νιγρίτας 
και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας ΠΕ 
Σερρών» (Π.Ε.Τ 1811006327).

Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μ-
Θ

2559/15-05-
2019 
(ΑΔΑ:6ΝΝ5ΟΡ1Υ4Τ
Ζ)

Συμβόλαιο ανταλλαγής αγροτικών
ακινήτων

Συμβολαιογράφος 
Νιγρίτας
Πετρούλα Ρόζη-
Φαλαγκάρα

18.213/13-07-
2018

Πιστοποιητικό μεταγραφής του 18.213/13-
07-2018

Συμβολαίου ανταλλαγής αγροτικών
ακινήτων

Υποθηκοφυλάκειο 
Νιγρίτας

37/2466/17-07-
2018

ΑΔΑ: Ω9ΟΚ7ΛΛ-ΗΛΘ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ9

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

6 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
7  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο  Έργο  και

έχουν εκδοθεί,  πχ τίτλοι  ιδιοκτησίες εγκριτικές  αποφάσεις  μελετών,  περιβαλλοντικοί  όροι,
γνωμοδοτήσεις  κλπ.  Σε  περίπτωση  υποέργων  πέραν  του  ενός  οι  Πίνακες  1  &  2
συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

8 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
9  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο  Έργο  και

έχουν εκδοθεί,  πχ τίτλοι  ιδιοκτησίες εγκριτικές  αποφάσεις  μελετών,  περιβαλλοντικοί  όροι,
γνωμοδοτήσεις  κλπ.  Σε  περίπτωση  υποέργων  πέραν  του  ενός  οι  Πίνακες  1  &  2
συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

ΑΔΑ: Ω9ΟΚ7ΛΛ-ΗΛΘ



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ10

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:«Παρακολούθηση  του έργου "Αποχέτευση  ακαθάρτων και
εκσυγχρονισμός  –  επέκταση  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων (ΕΕΛ)  οικισμών
Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας” από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών».

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης
ή αδειοδότησης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία

Μνημόνιο 
Συναντίληψης & 
Συνεργασίας

Εφορεία
Αρχαιοτήτων

Σερρών-Δήμος
Βισαλτίας

17/05/2019

‘Εγκριση εκτέλεσης 
εργασιών του υποέργου 5 
«Αρχαιολογική 
παρακολούθηση του έργου 
"Αποχέτευση ακαθάρτων 
και εκσυγχρονισμός – 
επέκταση Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και
Τερπνής Δήμου Βισαλτίας” 
της Πράξης
«Αποχέτευση ακαθάρτων 
και και εκσυγχρονισμός – 
επέκταση Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας 
και Τερπνής Δήμου 
Βισαλτίας»» απολογιστικά 
και με αυτεπιστασία από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Σερρών

Υπουργείο 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
111910/ 77402/2177/1111/04-
07-2019

10  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και
έχουν εκδοθεί,  πχ τίτλοι  ιδιοκτησίες εγκριτικές  αποφάσεις  μελετών,  περιβαλλοντικοί  όροι,
γνωμοδοτήσεις  κλπ.  Σε  περίπτωση  υποέργων  πέραν  του  ενός  οι  Πίνακες  1  &  2
συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

ΑΔΑ: Ω9ΟΚ7ΛΛ-ΗΛΘ



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου
Βισαλτίας

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Απόκτηση γης για την κατασκευή του
αντλιοστασίου ακαθάρτων στην Τερπνή

Χ(ολοκληρώθηκε)

Επικαιροποίηση διακήρυξης Χ

Προέγκριση τευχών δημοπράτησης Χ

Έγκριση όρων δημοπράτησης Χ

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης Χ

Έγκριση αποτελέσματος Χ

Υπογραφή σύμβασης Χ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων(ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Επικαιροποίηση διακήρυξης Χ

Προέγκριση τευχών δημοπράτησης Χ

Έγκριση όρων δημοπράτησης Χ

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης Χ

Έγκριση αποτελέσματος Χ

Προσυμβατικός έλεγχος Χ

Υπογραφή σύμβασης Χ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ανταλλαγή χώρου κατασκευής αντλιοστασίου Τερπνής

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης
Ολοκληρώθηκε με την παράδοση σε πλήρη 
κυριότητα του αγροτεμαχίου με αριθμό 2723
αρχικής διανομής 1937 του
αγροκτήματος Τερπνής

Χ

ΑΔΑ: Ω9ΟΚ7ΛΛ-ΗΛΘ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Προετοιμασία φακέλου Δημόσιας
Σύμβασης

Χ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χ

Υπογραφή Σύμβασης Χ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Παρακολούθηση του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εκσυγχρονισμός – επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας” από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Σερρών».

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης
Οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης θα 
υλοποιηθούν από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Σερρών

ΑΔΑ: Ω9ΟΚ7ΛΛ-ΗΛΘ
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