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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 251/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 22/25-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ΕΥΑΘ Α.Ε.,  για τη 
«μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων από το τμήμα του  Ο.Τ. 78Α  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021  και ώρα 10:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12338/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Ζιακούλης Ηλίας  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος     
5. Ζάπρα Χριστίνα  
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 234/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν με πλειοψηφία τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την Α.Π. 12481/2021 εισήγηση ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Ωραιοκάστρου, κ. Καζαντζίδης Χαράλαμπος, μας παραθέτει τα εξής: 
 
"Λόγω της αμεσότητας και της χρονικής εγγύτητας ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
δημοπράτησης του προς ανέγερση 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε 
με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα , είναι αναγκαία μεταξύ των άλλων η 
μετατόπιση του αγωγού ακαθάρτων από το τμήμα Ο.Τ 78Α του δήμου Ωραιοκάστρου. 
Από το 2016 είχε προηγηθεί αλληλογραφία  μεταξύ του τμήματος Τεχνικών έργων του 
Δήμου μας με το αντίστοιχο τμήμα της ΕΥΑΘ Α.Ε , και μετά από αυτοψία που 
διενεργήθηκε από την εταιρεία , διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης λειτουργίας 
του υφιστάμενου αγωγού . Η δε δαπάνη προβλεπόταν να βαραίνει τον δήμο 
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2937/2001 , ενώ για την κατασκευή 
του ήταν προαπαιτούμενη η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται σε 42.151,25 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έχει ήδη προβλεφθεί στην 5η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού. 
Συνημμένο είναι το σχέδιο της σύμβασης καθώς και το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 
Π.ε27988/ΔΤΕ3822/8-1-20106  έγγραφο της ΕΥΑΘ Α.Ε." 
 

 
 Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ΕΥΑΘ 
Α.Ε.,  για τη «μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων από το τμήμα του  Ο.Τ. 78Α  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 
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4. Το άρθρο 25 του Ν. 2937/2001. 
5. Το άρθρο 100 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
6. Το Α.Π. Π.ε27988/ΔΤΕ3822/8-1-2016  έγγραφο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
7. Την Α.Π. 12481/2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ωραιοκάστρου, κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπου. 
8. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
Αποφασίζει με πλειοψηφία 

 
Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης(ενδεικτικού προϋπολογισμού 
42.151,25 ευρώ με Φ.Π.Α.)  μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ΕΥΑΘ Α.Ε.,  για 
τη «μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων από το τμήμα του  Ο.Τ. 78Α  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», το σχέδιο της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Τσακίρη Παντελεήμονα, για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής καταψήφισε. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 251/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ           Ο.Τ 
78Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

 
 

Σήμερα την........................... -2021, οι πιο κάτω φορείς : 
1. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο, οδός Κομνηνών 76, Τ.Κ. 
570 13, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο,                                      κ. 
Παντελή Τσακίρη. 

2. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 127, Τ.Κ. 546 35 νόμιμα 
εκπροσωπούμενη  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Άνθιμο Αμανατίδη. 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 Την υπ’ αριθμ. …………/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου 
 Την υπ’ αριθμ.   .….……../2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 Το καταστατικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 
Συμφωνούν, συνομολογούν  και συναποδέχονται τα άρθρα τα σύμβασης που 
ακολουθούν: 
 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο  Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010. 

 

Η σύμβαση αυτή περιέχει 6 άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 

 Αντικείμενο Σύμβασης  
 Πόροι - Χρηματοδότηση 
 Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα  
 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
 Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης 
 Παραβίαση των όρων της σύμβασης - επίλυση διαφορών 
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Άρθρο 1 

Αντικείμενο Σύμβασης 
 

Η παρούσα σύμβαση αφορά τη χρηματοδότηση της δαπάνης μετατόπισης αγωγού 
αποχέτευσης ακαθάρτων ο οποίος διέρχεται από την ανώνυμη οδό εντός του Ο.Τ 78Α 

(το Ο.Τ 78Α δημιουργήθηκε με το ΦΕΚ 331/Α.Α.Π./2008, μεταγενέστερα της 
τοποθέτησης του δικτύου μας στην περιοχή), λόγω κατάργησης αυτής. Το νέο δίκτυο 
αγωγών θα κατασκευαστεί επί των οδών Πραξιτέλους, Νεοχωρούδας καθώς και 
Μακεδονομάχου Τίκα (επέκταση- για την επανασύνδεση του οικοπέδου στο Νο 2 της 
οδού) στο Δήμο Ωραιοκάστρου (χάριν συντομίας “έργο”). Το νέο δίκτυο αγωγών θα 
έχει συνολικό μήκος περίπου L=181.50μ., διαμέτρου P.V.C Φ250 και P.V.C Φ160 με 
αποδέκτη το φρεάτιο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νεοχωρούδας με 
Φλωρίνης, στο Δήμο Ωραιοκάστρου και θα περιλαμβάνει και την κατασκευή επέκτασης 
επί της οδού Μακεδονομάχου Τίκα για την παραλαβή της υφιστάμενης διακλάδωσης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η διάνοιξη του 
πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ 78 και Ο.Τ 78Α, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία 
της περιοχής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση του αγωγού από την ΕΥΑΘ 
Α.Ε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 42.151,25€ (με ΦΠΑ 24%) ή 
33.992,94€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή όσον αυτό ήθελε προκύψει μετά την τελική επιμέτρηση 
του και θα βαρύνει το Δήμο Ωραιοκάστρου.  
Το έργο θα ενταχθεί σε τρέχουσα εργολαβία της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 

Άρθρο 2 
Πόροι – Χρηματοδότηση 

 
Ο τρόπος καταβολής της δαπάνης του έργου ορίζεται ως ακολούθως: 

 
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα αποστείλει στο Δήμο Ωραιοκάστρου τον εγκεκριμένο λογαριασμό 
(πιστοποίηση) που θα συντάξει μαζί με το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής 
Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ). Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα καταβάλλει σε λογαριασμό 
που θα του υποδειχθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. το αντίστοιχο ποσό μέσα σε διάστημα δέκα 
(10) ημερών από την παραλαβή της πιστοποίησης.  

 
Άρθρο 3 

Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα 
 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την 
αποπληρωμή του έργου. 
 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 
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4.1. Να προβεί αρχικά σε διάνοιξη του πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ 78 και Ο.Τ 78Α, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία της περιοχής, έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η τοποθέτηση του αγωγού από την ΕΥΑΘ Α.Ε.  

4.2.  Να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της δαπάνης κατασκευής του έργου και να 
την καταβάλλει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης αυτής. 

 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο και συγκεκριμένα: 
4.2.  Να εντάξει το έργο σε εργολαβία της ΕΥΑΘ Α.Ε.  
4.3   Να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του έργου κατά τα 

προβλεπόμενα στον νόμο 2937/2001 μετά την αποπεράτωση του. 

4.4. Να εισπράξει τα  προβλεπόμενα από το άρθρο 10 του Ν.787/70  τέλη και 
δικαιώματα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα συνδεθούν με  το δίκτυο. 

Υπάρχει και στους δύο συμβαλλόμενους η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού 
μηχανισμού ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει την νομιμότητα και 
κανονικότητά τους. 
 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης 
 
Κάθε τροποποίηση ή παράταση της σύμβασης αυτής πρέπει να γίνει εγγράφως με την 
σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών τηρουμένων όλων των σχετικών 
διατάξεων. 

Άρθρο 6 

Παραβίαση των όρων της σύμβασης – επίλυση διαφορών 
 
Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή παραβίαση ισχυουσών διατάξεων 
δεν παρέχει στους συμβαλλόμενους το δικαίωμα να διακόψουν την καταβολή της 
χρηματοδότησης και την κατασκευή του έργου. Δικαιούνται όμως να αξιώσουν την 
αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που προκλήθηκε, όπως να διεκδικήσουν την 
επιστροφή  χρηματικών ποσών εφόσον δεν  χρησιμοποιηθήκαν για το σκοπό στον 
οποίο αναφέρεται η παρούσα σύμβαση. 

Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την 
σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και υπογράφεται 
από τα 2 μέρη ως εξής: 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το Δήμο Ωραιοκάστρου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Παντελής Τσακίρης 

Για την ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Άνθιμος Αμανατίδη 
 

ΑΔΑ: 6ΕΡΔΩΗΖ-ΞΦΓ
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