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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  6/2017 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  27/2017                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 3η του μήνα Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  δημοτικού  καταστήματος,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.  347/30-03-2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χαχούλης Φώτιος
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο
στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
τα εξής:
Ο  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114),  ορίζει,  στο  άρθρο 75,  όπως ισχύει,  ότι:  «Ι.  Οι  δημοτικές  και  οι
κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση
των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και
Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. (…)
7.  Ο σχεδιασμός,  η  κατασκευή,  συντήρηση και  διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της  τοπικής
οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών
έργων. 8. (…)» και στο άρθρο 225, ότι: «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
ανάπτυξης  μιας  περιοχής,  καθώς  και  για  την  παροχή  υπηρεσιών  κάθε  είδους,  οι  Δήμοι  (…)  οι
δημοτικές  επιχειρήσεις  ύδρευσης  και  αποχέτευσης (…)  μπορούν  να  συνάπτουν  προγραμματικές
συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1
του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. (…) 2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα
ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των
προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις  των
συμβαλλομένων,  το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  οι  πόροι  από  τους  οποίους  θα
καλυφθούν  οι  αναλαμβανόμενες  οικονομικές  υποχρεώσεις  και  η  διάρκεια  της  σύμβασης.  Επίσης

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κούτικα Αγγελική

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ για την
έκδοση, αποστολή και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης.
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ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες
σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.».

Με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, ορίζονται τα εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την
παροχή  υπηρεσιών  κάθε  είδους,  οι  δήμοι,  οι  περιφέρειες,  οι  σύνδεσμοι  δήμων,  οι  Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και
Ν.Π.Ι.Δ.  στα  οποία  συμμετέχουν  ή  συνιστούν  η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας  και  η  Ένωση
Περιφερειών,  οι  δημοτικές  επιχειρήσεις  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  τα  δημοτικά  και  περιφερειακά
ιδρύματα,  καθώς  και  κοινωφελή  ιδρύματα  και  κληροδοτήματα  και  τα  ιδρύματα  τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης,  στα  οποία  περιλαμβάνονται  και  τα  τεχνολογικά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  μπορούν  να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου τομέα
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις,
που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(…..)
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και
το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι
πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια
της σύμβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η
διαχείριση,  εκμετάλλευση  και  συντήρηση  των  έργων  του  προγράμματος  μετά  την  ολοκλήρωσή  του,
εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και
συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται  σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη
σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.
 3.  Οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  για  την  εκτέλεση  των  προγραμματικών  συμβάσεων  μπορεί  να
χρηματοδοτούνται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  μέσω  προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς
από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς
και  από  τους  προϋπολογισμούς  των  συμβαλλόμενων  φορέων.  Είναι  δυνατή  η  χρηματοδότηση
συμβαλλομένων και από φορείς του δημοσίου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.
4.  Για  την  εκτέλεση  των  προγραμματικών  συμβάσεων  και  στο  πλαίσιο  των  συμφωνούμενων
δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  των  συμβαλλόμενων  οργανισμών  και  φορέων,  επιτρέπεται  η
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων».

Στο Δήμο Ψαρών δεν υφίσταται Υπηρεσία Ύδρευσης ούτε υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη
ειδικότητα.  Επιπρόσθετα  ο  πολύ  μικρός  αριθμός  των  υφιστάμενων  διοικητικών  υπαλλήλων  δεν
επιτρέπει  τη  σύσταση  και  λειτουργία  οργανωμένης  Οικονομικής  Υπηρεσίας.  Όπως  άλλωστε
προκύπτει  από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β’) και  την υπ’αρ. 16/2016
απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους μόνιμους υπαλλήλους
του δήμου», οι υπάλληλοι αυτοί είναι επιφορτισμένοι με πολύ μεγάλο καθηκοντολόγιο και πληθώρα
αρμοδιοτήτων  γεγονός  που  δυσχεραίνει  σε  μεγάλο  βαθμό  την  εξειδίκευσή  τους  σε  συγκεκριμένα
αντικείμενα. Η σύνταξη καταλόγων οφειλών ύδρευσης, η βεβαίωσή τους, η έκδοση λογαριασμών και
η  είσπραξή  τους,  αποτελεί  μεν  ένα  σημαντικό  τομέα  της  οικονομικής  διαχείρισης  του  δήμου,
αφετέρου  δε  οι  ανωτέρω  διαδικασίες  απαιτούν  εμπειρία  και  εξειδίκευση  προσωπικού,  χρόνο
αποκλειστικής  απασχόλησης  (συμπεριλαμβανομένης  και  της  εξυπηρέτησης  του  κοινού),  δαπάνες
προμήθειας και υποστήριξης – συντήρησης σύγχρονου λογισμικού βεβαίωσης χρεώσεων και έκδοσης
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λογαριασμών, εισαγωγή σύγχρονων τρόπων είσπραξης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
(μόνιμων κατοίκων και μη) και την βελτίωση εισπραξιμότητας εσόδων του δήμου. 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή που η υποστελεχωμένη υπηρεσία του δήμου καλείται να διεκπεραιώνει
και να δρομολογεί διαδικασίες για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας του νησιού και να προβαίνει
σε  άμεσες,  επιτακτικές  και  συνεχώς  αυξανόμενες  διοικητικές  –  διεκπεραιωτικές  εργασίες  για  να
μπορεί με συνέπεια να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τη
νομοθεσία, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την έγκαιρη βεβαίωση και έκδοση λογαριασμών
ύδρευσης με αποτέλεσμα ο δήμος να παρουσιάζει υστέρηση εσόδων στην χαρακτηρισμένη από το
νομοθέτη ως ανταποδοτική υπηρεσία και αδυναμία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των
δημοτών. 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου διαθέτει  τα απαιτούμενα μέσα, την
εμπειρία και την ειδίκευση του προσωπικού στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ειδικότερα,
διαθέτει προσωπικό για την ψηφιοποίηση των καταμετρήσεών της (συνολικά έκδοση περίπου 150.000
λογαριασμών  ετησίως)  και  σύγχρονο  λογισμικό  βεβαίωσης  χρεώσεων  και  έκδοσης  λογαριασμών.
Επίσης διαθέτει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για την αποστολή των λογαριασμών και είσπραξη αυτών από
αγροτικούς  ταχυδρόμους  και  όλα  τα  καταστήματα  ΕΛΤΑ,  συμβάσεις  με  τις  τράπεζες  μέσω  του
διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ» για είσπραξη λογαριασμών, δυνατότητα πληρωμής σε δύο ταμεία
της (στο κέντρο πόλης Χίου και στο Αεροδρόμιο) και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δυνατότητα
ηλεκτρονικής  πληρωμής  μέσω  e-banking και  μέσω  easypay και  livepay και  δυνατότητα  πάγιων
εντολών πληρωμής.

Σε συνέχεια τα ανωτέρω και για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου
Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.) για την έκδοση, αποστολή και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης. σύμφωνα με το
σχέδιο σύμβασης. 
Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης αυτή ορίζεται για δύο χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) 
 Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
 τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ψαρών (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β’)
 την υπ’αρ. 16/2016 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

στους μόνιμους υπαλλήλους του δήμου»
 Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
 Την αναγκαιότητα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. προκειμένου

να  διασφαλιστεί  η  έγκαιρη  βεβαίωση  και  έκδοση  λογαριασμών  ύδρευσης,  η  αύξηση  των
ανταποδοτικών  εσόδων  και  η  βελτίωση  παροχής  ποιοτικών  υπηρεσιών  εξυπηρέτησης  των
δημοτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.) για την έκδοση,  αποστολή και
είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης που έχει ως εξής:.
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Δήμου Ψαρών – Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.
«Για την έκδοση, αποστολή και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης» 

Στη Χίο, σήμερα την ...../..../2017, στα γραφεία της ΔΕΥΑΝΧ, μεταξύ:
1. Του Δήμου Ψαρών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κο Βρατσάνο, ο οποίος ενεργεί βάση

της ......... απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου που εδρεύει στην πόλη της Χίου και
συγκεκριμένα στην οδό Δημοκρατίας 4 και εκπροσωπείται νόμιμα βάση της απόφασης 178/2017 του
Δημοτικού Συμβουλίου Χίου από τον Πρόεδρο της κο Νεαμονίτη

Άρθρο 1ο

Περιεχόμενα της σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα:

1. Περιεχόμενα της σύμβασης

2. Αντικείμενο της σύμβασης

3. Νομικό πλαίσιο της σύμβασης

4. Σκοπός της σύμβασης

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

6. Προϋπολογισμός και πόροι της σύμβασης

7. Χρονική διάρκεια της σύμβασης και χρονοδιάγραμμα των εργασιών της

8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

9. Παράβαση των όρων της σύμβασης

10. Τροποποίηση – Παράταση – Διακοπή της Σύμβασης

11. Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της σύμβασης
Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  αναθέτει  στον  δεύτερο  συμβαλλόμενο  της  παρούσης  τις  εργασίες  της
καταχώρησης σε δικό του λογισμικό πρόγραμμα των ενδείξεων των υδρομέτρων, της έκδοσης λογαριασμών
ύδρευσης  βάσει  της  τιμολογιακής  πολιτικής  του  Δήμου  Ψαρών,  της  εμφακέλωσης,  της  ταχυδρομικής
αποστολής αυτών, της είσπραξης των λογαριασμών με τους ίδιους τρόπους που εισπράττει και η δημοτική
επιχείρηση τους δικούς της λογαριασμούς και της απόδοσης των χρημάτων στο Ταμείο του Δήμου Ψαρών.

Άρθρο 3ο

Νομικό πλαίσιο της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006
2. Στο άρθρο 100 του 3852/2010
3. Στην υπ΄ αριθμ. ....... /2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών
4. Στην υπ΄ αριθμ. 104/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της σύμβασης
Στο  Δήμο  Ψαρών  δεν  υφίσταται  Υπηρεσία  Ύδρευσης  ούτε  υπηρετεί  υπάλληλος  με  την  απαιτούμενη
ειδικότητα. Επιπρόσθετα ο πολύ μικρός αριθμός των υφιστάμενων διοικητικών υπαλλήλων δεν επιτρέπει τη
σύσταση και λειτουργία οργανωμένης Οικονομικής Υπηρεσίας. Όπως άλλωστε προκύπτει από τον Ο.Ε.Υ. του
Δήμου Ψαρών (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β’)  και  την υπ’αρ.  16/2016 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση
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καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  στους  μόνιμους  υπαλλήλους  του  δήμου»,  οι  υπάλληλοι  αυτοί  είναι
επιφορτισμένοι με πολύ μεγάλο καθηκοντολόγιο και πληθώρα αρμοδιοτήτων γεγονός που δυσχεραίνει σε
μεγάλο βαθμό την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Η σύνταξη καταλόγων οφειλών ύδρευσης,
η  βεβαίωσή  τους,  η  έκδοση  λογαριασμών  και  η  είσπραξή  τους,  αποτελεί  μεν  ένα  σημαντικό  τομέα  της
οικονομικής διαχείρισης του δήμου, αφετέρου δε οι ανωτέρω διαδικασίες απαιτούν εμπειρία και εξειδίκευση
προσωπικού, χρόνο αποκλειστικής απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης και της εξυπηρέτησης του κοινού),
δαπάνες  προμήθειας  και  υποστήριξης  –  συντήρησης  σύγχρονου  λογισμικού  βεβαίωσης  χρεώσεων  και
έκδοσης λογαριασμών, εισαγωγή σύγχρονων τρόπων είσπραξης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
(μόνιμων κατοίκων και μη) και την βελτίωση εισπραξιμότητας εσόδων του δήμου. 
Τη δεδομένη χρονική στιγμή που η υποστελεχωμένη υπηρεσία του δήμου καλείται να διεκπεραιώνει και να
δρομολογεί διαδικασίες για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας του νησιού και να προβαίνει σε άμεσες,
επιτακτικές και συνεχώς αυξανόμενες διοικητικές – διεκπεραιωτικές εργασίες για να μπορεί με συνέπεια να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν διαθέτει τα
απαιτούμενα μέσα για την έγκαιρη βεβαίωση και έκδοση λογαριασμών ύδρευσης με αποτέλεσμα ο δήμος να
παρουσιάζει  υστέρηση  εσόδων  στην  χαρακτηρισμένη  από  το  νομοθέτη  ως  ανταποδοτική  υπηρεσία  και
αδυναμία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών. 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, την εμπειρία και
την ειδίκευση του προσωπικού στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ειδικότερα, διαθέτει προσωπικό
για την ψηφιοποίηση των καταμετρήσεών της (συνολικά έκδοση περίπου 150.000 λογαριασμών ετησίως) και
σύγχρονο λογισμικό βεβαίωσης χρεώσεων και έκδοσης λογαριασμών. Επίσης διαθέτει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ
για  την  αποστολή  των  λογαριασμών  και  είσπραξη  αυτών  από  αγροτικούς  ταχυδρόμους  και  όλα  τα
καταστήματα ΕΛΤΑ, συμβάσεις με τις τράπεζες μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ» για είσπραξη
λογαριασμών, δυνατότητα πληρωμής σε δύο ταμεία της (στο κέντρο πόλης Χίου και στο Αεροδρόμιο) και με
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω  e-banking και μέσω  easypay και
livepay και δυνατότητα πάγιων εντολών πληρωμής. 
Για τους παραπάνω λόγους διατίθεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του όμορου Δήμου.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 Ο Δήμος Ψαρών αναλαμβάνει:

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

 Να παρέχει στη ΔΕΥΑΝΧ τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται
μαζί του για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας

 Να παρέχει τις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αφορούν το μητρώο καταναλωτών 
 Να λαμβάνει με δική του μέριμνα και προσωπικό τις μετρήσεις των υδρομέτρων των καταναλωτών

του Δήμου Ψαρών και να τις παραδίδει στη ΔΕΥΑΝΧ
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το

άρθρο 8 της παρούσας. 
 Να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  τη  διασφάλιση  της  ομαλής  χρηματοδότησης  της

υπηρεσίας της ΔΕΥΑΝΧ
 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού 
 Να  δέχεται  τις  ενστάσεις  των  καταναλωτών  και  να  κοινοποιεί  τις  αποφάσεις  του  στην  ΔΕΥΑΧ

προκειμένου αυτή να προβαίνει σε ανακλήσεις ή πρόσθετες χρεώσεις στους λογαριασμούς.
Η ΔΕΥΑΝΧ αναλαμβάνει:
 Να καταχωρεί  τις  ενδείξεις  των υδρομέτρων  στο λογισμικό  της πρόγραμμα  και  να  εκδίδει  τους

λογαριασμούς ύδρευσης με βάση την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του Δήμου Ψαρών
 Να  φροντίζει  για  την  εμφακέλωση  και  την  αποστολή  των  λογαριασμών  μέσω  των  Ελληνικών

Ταχυδρομείων στους υδρολήπτες.
 Να εισπράττει τους λογαριασμούς και να καταθέτει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.
 Να εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στο Δήμο Ψαρών.
 Να εκδίδει βεβαιωτικούς καταλόγους και υπόλοιπα λογαριασμών οποτεδήποτε της ζητηθεί.
 Δικαιούται να αναθέσει μέρος των εργασιών της σε εξωτερικό συνεργάτη
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Άρθρο 6ο

Προϋπολογισμός και πόροι της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 5,00 ευρώ ανά υδρόμετρο, δηλαδή με τις  παρούσες συνθήκες  450  x  5,00€ =2.250,00€  ανά
τετράμηνο ή ανά καταμέτρηση, χωρίς το Φ.Π.Α. και τις κρατήσεις του Δήμου. Το ακριβές ποσό θα προκύπτει
κάθε φορά αναλόγως του ακριβούς αριθμού των υδρομέτρων.
Εφόσον προκύψουν επιπλέον ή έκτακτες εργασίες, αυτές θα πληρώνονται ξεχωριστά με νεώτερη απόφαση.
Ανά διαστήματα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της η ΔΕΥΑΝΧ θα εκδίδει το Τ.Π.Υ. για τις υπηρεσίες της
δυνάμει της παρούσας, θα παρακρατεί το ποσό του Τιμολογίου από τα έσοδα των λογαριασμών ύδρευσης
και θα αποδίδει την διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.

Άρθρο 7ο
Χρονική διάρκεια της σύμβασης και χρονοδιάγραμμα των εργασιών της

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για δύο χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
δηλαδή την ......./.......2017 και λήγει την ....../...../2019
Η ΔΕΥΑΝΧ υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την λήξη εκάστου τετραμήνου και την παράδοση
των μετρήσεων να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες της μέχρι και την αποστολή των λογαριασμών στους
καταναλωτές.

Άρθρο 8ο
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Χίο
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 
- έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  Δήμου  Ψαρών,  ο  οποίος  ορίζεται  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  με  τον

αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΥΑΝΧ με τον αναπληρωτή του και 
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους, με τον αναπληρωτή

του. 
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται στις αποφάσεις έγκρισης της παρούσας.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται  για  την εκτέλεση της παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης  και  ειδικότερα η
τήρηση  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης,  η  διαπίστωση  της  ολοκλήρωσης  των  εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της σύμβασης, 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 το 3ο μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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  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 όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά
στελέχη  του  φορέα  από  τον  οποίο  έχει  ορισθεί  και  τα  οποία  είναι  εμπλεκόμενα  στην  υλοποίηση  του
αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα
μέλη αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν
όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 
Οι  λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής,  θα
καθορισθούν με αποφάσεις της. 
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Άρθρο 9ο
Παράβαση των όρων της σύμβασης

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης. 
Σε περίπτωση που η δεύτερη των συμβαλλομένων καθυστερήσει στην εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος των
υποχρεώσεων όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, τότε επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το
20% της πληρωμής της και αν η καθυστέρηση υπερβεί τον ένα μήνα ίση με το 50% της πληρωμής.
Σε περίπτωση που η Κοινή Επιτροπή αδυνατεί να επιλύσει κάποια διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η
διαφορά δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Χίου.

Άρθρο 10ο
Τροποποίηση – Παράταση – Διακοπή της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί:
 Ως προς το αντικείμενο της. Η ΔΕΥΑΝΧ κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και μέσα σε

ότι αφορά τα αντικείμενα της ύδρευσης και αποχέτευσης. Έτσι μπορεί να εξυπηρετήσει τον Δήμο
Ψαρών σε οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα προκύψει στα αντικείμενα αυτά, ήτοι για την διαχείριση,
συντήρηση,  επισκευή των εγκαταστάσεων,  αντλιοστασίων,  δεξαμενών,  βιολογικό  καθαρισμό  κλπ,
όποτε κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί από τον Δήμο Ψαρών.

 Χρονικά. Εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη τηρούν ορθά τις υποχρεώσεις τους είναι δυνατόν η χρονική
επέκταση της παρούσας με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Οικονομικά. Αν αλλάξει  το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι δυνατόν να ζητηθεί από την
ΔΕΥΑΝΧ η αναπροσαρμογή του τιμήματος ανά υδρόμετρο.

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

Άρθρο 11ο

Τελικές διατάξεις
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 πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα, το
τρίτο θα υποβληθεί  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και  το τέταρτο στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού
Συνεδρίου Νομού Χίου προς έγκριση.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Ψαρών Για την ΔΕΥΑΝΧ

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος Παντελής Νεαμονίτης
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Β) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Γ) Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ψαρών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζεται ο Δήμαρχος
Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Μπεναρδή Γεώργιο.

Η απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Δήμο Χίου.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Χατζησκουλίδης Χρήστος που ψήφισε όχι.

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ψαρών
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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	Ακριβές Απόσπασμα
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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