
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 21 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-5-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος β΄) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69/206/2-5-2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο 

πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 18η Μαΐου 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

13868/13-5-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις 

για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Μπίτζιος Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πούρο Γεώργιο), 6)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Ζώγκος Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  
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         Ουδείς. 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

         ΑΠΟΦΑΣΗ 271η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την υποβολή αίτησης στήριξης και υλοποίηση 

του έργου « Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου» 

στο πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_ 2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 

αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. θ του του ν. 3852/2010 η 

Οικονομική Επιτροπή ¨θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους 

προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του  ν. 4412/2016¨. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 

14482/17.05.2022 σχετική εισήγηση και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο της εν θέματι προγραμματικής 

σύμβασης του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού  του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής. 

<< Θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την υποβολή αίτησης 
στήριξης και υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. 
Κορίνθου - Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 
Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά 
στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & την αριθ. 1359/5.5.2022 1η 
Τροποποίηση αυτής (ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής πρότασης), με την οποία 
καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι Δήμοι και Περιφέρειες , ως αρμόδιοι των έργων υποδομών 
εγγείων βελτιώσεων, για την υποβολή προτάσεων έργων 
2. Την αριθ. 24164/179/2014 , (Β΄ 1313) Απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης της 
ΔΕΥΑ Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία τα δίκτυα άρδευσης του επεξεργασμένου ύδατος των 
βιολογικών καθαρισμός ανήκουν στην περιουσία της Επιχείρησης 
3. Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Κορίνθου έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο και τεύχη δημοπράτησης για 
την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-
Λουτρακίου», έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Επίσης είναι ο φορέας που θα 
δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και 
συντήρησης των δικτύων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. 
4. Το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 100 & περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 72 
 

Εισηγείται: 
Α.  Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την υποβολή αίτησης στήριξης και 
υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - 
Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) 
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014 – 2020 που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε 
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υλικά στοιχεία του ενεργητικού» -  Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & της αριθ. 
1359/5.5.2022 1η Τροποποίησης αυτής 
Β. Η έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Γ. Τον ορισμό των δύο μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων με τους αναπληρωτές του, ως εξής: 

• Ο/Η κ./κα ………………, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, και πρόεδρος της Επιτροπής, 
με αναπληρωτή/τρια τον/την κ./κα ……………………….., μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων. 

• Ο/Η κ./κα …………………………., ως εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, με 
αναπληρωτή/τρια τον/την κ./κα. …………………….., μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων. 

Δ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλειος Νανόπουλος για την υπογραφή της εν 
λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.>> 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: α)την έγκριση σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με τη ΔΕΥΑΚ για την υποβολή αίτησης στήριξης και υλοποίηση 

του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - Λουτρακίου» στο 

πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, β) την 

έγκριση του ως άνω αναφερόμενου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, γ)τον ορισμό δύο μελών 

για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκ 

μέρους του Δήμου Κορινθίων με τους αναπληρωτές τους, όπου ο Πρόεδρος αυτοπροτείνεται, ως 

εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων και Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο 

Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, και τον κ. Σπυρίδωνα Πλατή, Δημοτικό Σύμβουλο 

Δήμου Κορινθίων, με αναπληρωτή τον κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου 

Κορινθίων και δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την ως 

άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ. αριθμ. 

14482/17.05.2022 εισήγηση του αυτοτελούς γραφείου Προγραμματισμού και το συνημμένο σε αυτήν 

σχέδιο της εν θέματι προγραμματικής αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, 

τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική 

διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με τη ΔΕΥΑΚ για την 

υποβολή αίτησης στήριξης και υλοποίηση του έργου « Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό 

της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_ 2021 

Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 
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Β.- .- Εγκρίνει το σχετικό σχέδιο προγραμματικής σύμβασης ως εξής: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«Δήμου Κορινθίων» 

και 

«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου» 

 

για την Πράξη1 

με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» 

και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036160488  

 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 

 

 

 

Κόρινθος, Μάιος 2022 

                                                           

1  Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η 
πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να 
αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
υλοποίησης υποέργου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 

 

«Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» 

Στην Κόρινθο,  σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

1.  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο, 
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του  κ. Βασίλειο Νανόπουλο και η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» (η κυριότητα του έργου 
προκύπτει από το ΦΕΚ  1313/2014 τεύχος Β΄ 1313) 

2. του Δήμου Κορινθίων , που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 
χάριν συντομίας «Δικαιούχος», 

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

• 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.  

• Το ν.4314/2014 (Α΄265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις»,  

• 3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

• Τον κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου.  

• Tον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

• Την αριθμ. ………… Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου 

• Την αριθμ. ………… Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Κορινθίων 

• Την αριθμ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που 
αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & την αριθ. 1359/5.5.2022 1η 
Τροποποίηση αυτής (ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής πρότασης) 

 

                                                           

2 Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση 
αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα 
άρθρα. 
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συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την 
ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».  

Το «Έργο» αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης με χρήση του ανακυκλωμένου νερού από 
την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου.  

Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο.  

Το 1ο Υποέργο είναι το Κύριο Υποέργο Υποδομής και έχει επίσης τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου 
– Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» 

Δεδομένου ότι: 

5.  Σύμφωνα με την αριθ. 24164/179/2014 (Β΄ 1313) Απόφαση τροποποίησης της συστατικής 
πράξης της ΔΕΥΑ Κορίνθου, τα δίκτυα άρδευσης του επεξεργασμένου ύδατος των βιολογικών 
καθαρισμών  ανήκουν στην περιουσία της Επιχείρησης 
6. Η ΔΕΥΑ Κορίνθου έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση 
του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», έχει 
εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Επίσης είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το 
έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των 
δικτύων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους 
7. Με την αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που αφορά 
στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & την αριθ. 1359/5.5.2022 1η 
Τροποποίηση αυτής (ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής πρότασης), καλούνται ως 
δυνητικοί δικαιούχοι Δήμοι και Περιφέρειες , ως αρμόδιοι των έργων υποδομών εγγείων 
βελτιώσεων, για την υποβολή προτάσεων έργων 
 

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 η υποβολή Αίτησης Στήριξης του 
έργου «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» («το 
Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου «ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» από το Δικαιούχο της 
Πρόσκλησης «ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».  
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο 
δικαιούχος του Έργου αναλαμβάνει έναντι του Κυρίου του Έργου και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 3:  

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης πράξης. 
2. Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ της αίτησης στήριξης ή των μελλοντικών 
αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης ένταξης 
3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και υποβολή των σχετικών 
αιτημάτων που προβλέπονται στις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων 
συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 
4. Υποβολή των αιτημάτων πληρωμών του έργου μέσω ΟΠΣΑΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
 

Τόσο ο Κύριος του Έργου, όσο και ο Φορέας Υλοποίησης  υποχρεούνται  να τηρούν  πλήρη 
φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Με την παρούσα πράξη προβλέπεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο, δίκτυο μεταφοράς νερού, 
δεξαμενή αποθήκευσης νερού και δίκτυο διανομής νερού άρδευσης για την κάλυψη των 
αρδευτικών αναγκών 3.450 στρεμμάτων της Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου 
Λουτρακίου. Έτσι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης  
επεξεργασμένου  νερού από την ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου. Το έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού άρδευσης μήκους 8.057 μ. από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) που θα ξεκινά από την περιοχή Κουτουμάτσας και θα καταλήγει στον 
αποκατεστημένο σκουπιδότοπο της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου. Εκεί θα κατασκευαστεί δεξαμενή 
φόρτισης όγκου 1.500 m3 η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο διανομής το 
οποίο θα έχει μήκος 9.044 m και θα κατασκευαστεί από σωλήνες HDPE. Κατά μήκος του δικτύου 
διανομής θα τοποθετηθούν υδροληψίες για την σύνδεση των αγωγών των καταναλωτών. Συνολικά 
προβλέπονται 36 υδροληψίες (12 διπλές των 6lt/s και 12 τετραπλές των 12 lt/s). Οι διάμετροι που 
θα χρησιμοποιηθούν ξεκινούν από DN110 και φτάνουν μέχρι DN250 για το δίκτυο διανομής, ενώ 
το δίκτυο μεταφοράς θα κατασκευαστεί με διαμέτρους DN250 και DN280. Κατά μήκος των δικτύων 
και σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν συσκευές ελέγχου και καλής λειτουργίας των δικτύων, 
εντός προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

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. 

• Την ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

• Να παρέχει στο Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και 
να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση και υποβολή της Αίτησης Στήριξης 

                                                           

3  Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου. 
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• Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Παρούσας 
Σύμβασης.  

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 
λειτουργία και συντήρηση του 

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

• Δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, να ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία 
περί Δημοσίων Έργων. 

• Την Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

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

• Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο  

• Να επιβλέψει το Έργο κατασκευής. 
 

 Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου 

• Την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης πράξης. 

• Τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ της αίτησης στήριξης ή των 
μελλοντικών αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης ένταξης 

• Τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και υποβολή των σχετικών 
αιτημάτων που προβλέπονται στις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων 
συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 

• Την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής μέσω ΟΠΣΑΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

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

• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

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

 

Εκτέλεση των πληρωμών του έργου σε θα γίνονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 2.187.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ε.Υ.Ε. του Προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020, 
εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση του Έργου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) και την παράδοσή του σε πλήρη 
λειτουργία.  
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H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

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 την Κόρινθο. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από4 :  

• δύο (2) εκπροσώπους του Δικαιούχου, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους 

• δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου  με τους αναπληρωτές τους και  

• ένα (1) εκπρόσωπο του Φορέα Χρηματοδότησης  
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-
2020, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης 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 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 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.  

                                                           

11   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών. 
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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 & Κύριος του Έργου ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Κύριος του Έργου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων του.  

 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ5 

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

η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Δικαιούχο ή και αντίστροφα αποκλειστικά 
για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

                                                           

5  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  
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Πνευματικά δικαιώματα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης 
και των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου 
του Έργου. 

Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δικαιούχος 
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 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 Ε.Υ.Ε  ΠΑΑ 2014 -2020.. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΡΔΕΥΣΗΣ 

                 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης 

1.1  τίτλος υποέργου 1 : Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - 
Λουτρακίου 

2. Κύριος του έργου : ΔΕΥΑ Κορίνθου  

3. Δικαιούχος  : Δήμος Κορινθίων 

4. Φορέας Κατασκευής, λειτουργίας & συντήρησης : ΔΕΥΑ Κορίνθου 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης6 

 

Με την παρούσα πράξη προβλέπεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο, δίκτυο μεταφοράς νερού, 
δεξαμενή αποθήκευσης νερού και δίκτυο διανομής νερού άρδευσης για την κάλυψη των 
αρδευτικών αναγκών 3.450 στρεμμάτων της Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου 
Λουτρακίου. Έτσι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης  
επεξεργασμένου  νερού από την ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου. Το έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού άρδευσης μήκους 8.057 μ. από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) που θα ξεκινά από την περιοχή Κουτουμάτσας και θα καταλήγει στον 
αποκατεστημένο σκουπιδότοπο της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου. Εκεί θα κατασκευαστεί δεξαμενή 
φόρτισης όγκου 1.500 m3 η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο διανομής το 
οποίο θα έχει μήκος 9.014 km και θα κατασκευαστεί από σωλήνες HDPE. Κατά μήκος του δικτύου 
διανομής θα τοποθετηθούν υδροληψίες για την σύνδεση των αγωγών των καταναλωτών. Συνολικά 
προβλέπονται 36 υδροληψίες (12 διπλές των 6lt/s και 12 τετραπλές των 12 lt/s). Οι διάμετροι που 
θα χρησιμοποιηθούν ξεκινούν από DN110 και φτάνουν μέχρι DN250 για το δίκτυο διανομής, ενώ 
το δίκτυο μεταφοράς θα κατασκευαστεί με διαμέτρους DN250 και DN280. Κατά μήκος των δικτύων 
και σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν συσκευές ελέγχου και καλής λειτουργίας των δικτύων, 
εντός προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων. 

 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

 

Το δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα είναι υπόγεια και θα οδεύουν κατά μήκος υφιστάμενων οδών 
ή στα όρια ιδιοκτησιών. Η δεξαμενή φόρτισης για την λειτουργία του δικτύου θα κατασκευαστεί 
στον αποκατεστημένο σκουπιδότοπο της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου σε υψόμετρο 82 μέτρων. Το 
αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί σε δημόσιο χώρο σε θέση που υπάρχει υφιστάμενη γεώτρηση της 
ΔΕΥΑ Κορίνθου στην περιοχή Καλντερίμι της Αρχαίας Κορίνθου. 

 

 

7. Προϋπολογισμός 

                                                           

6 Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς 
δείκτες εκροών. 
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Προϋπολογισμός υποέργου 1 2.187.000,00 ευρώ 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 2.187.000,00 ευρώ 

 

 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

 Διάρκεια σε μήνες (φυσικού αντικειμένου έργου) 

υποέργο 1 18 μήνες 

Σύνολο Πράξης 18 μήνες 

 

  Γ.- Ορίζει δύο μέλη για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων με τους αναπληρωτές τους ως εξής: 

 1)τον κ. Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων και 

Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου 

Κορινθίων, και 

2)τον κ. Σπυρίδωνα Πλατή, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, με αναπληρωτή τον κ. Σπυρίδωνα 

Ζαχαριά, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων. 

 Δ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή της ως άνω 

αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων. 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/271/2022. 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 19-05-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ       
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