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Θέμα : α)Προγραμματική σύμβαση για υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού τηλεμετρίας για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας 

β) Ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νερού. Για τον καλλίτερο 

έλεγχο της κατανάλωσης και την μείωση των απωλειών, πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστημα 

τηλεμέτρησης. 

Με την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση η ΔΕΥΑΚ θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει το 

σύστημα τηλεμέτρησης των καταναλώσεων νερού στα σχολεία και η δαπάνη θα πληρωθεί από τον 

Δήμο Καλαμάτας. 

Η προγραμματική σύμβαση έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ                  
Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010                                                                     

Μεταξύ του                                                                                    

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                   
και της                                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                             
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)                                

Για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:                   «Προμήθεια 

και τοποθέτηση εξοπλισμού Τηλεμετρίας για την καταγραφή των 

καταναλώσεων νερού στα σχολεία πρωτοβάθμιας & 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                   του Δήμου 

Καλαμάτας». 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα __________ στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, οι 

συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας που  εδρεύει στην Καλαμάτα, Αθηνών 

99 και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα. 

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας ΔΕΥΑΚ, νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο αυτής κ. Βεργόπουλο Δημήτρη. 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 

2. Την με αριθμό _____________ Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

3. Την με αριθμό _______________ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Καλαμάτας (Δ.Ε.ΥΑ.Κ.) 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Η σύμβαση αυτή περιέχει : 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοπός και περιεχόμενο του Προγράμματος που αποτελούν αντικείμενο 

της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο – Διάρκεια της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Πόροι - Χρηματοδότηση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υλοποίηση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού Τηλεμετρίας για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού 

στα σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας».  

Η Προμήθεια και η τοποθέτηση του εξοπλισμού Τηλεμετρίας θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν στα επόμενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σκοπός της προμήθειας είναι  η τηλεμέτρηση των καταναλώσεων νερού  των σχολείων 

με στόχο τον έλεγχο των διαρροών και η μείωση των καταναλώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  20.000,00  

ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 

 Ο Δήμος Καλαμάτας  αναλαμβάνει την υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ στη διάρκεια 

εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

 

 Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας αναλαμβάνει την ευθύνη της μελέτης, της δημοπράτησης, της 

επίβλεψης, του ελέγχου των εργασιών καθώς και την οικονομική διαχείριση της 

έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

      Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης καθορίζεται  από τον Ιούνιο του έτους 2018 και 

για τέσσερις (4) μήνες. Μπορεί δε να παραταθεί με συμφωνία και των δυο 

συμβαλλομένων μερών. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

   Ο Δήμος Καλαμάτας θα χρηματοδοτήσει την προμήθεια με το συνολικό ποσόν 

των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ και η απόδοση του ποσού αυτού θα γίνει στη ΔΕΥΑΚ με 



την προσκόμιση σχετικού λογαριασμού και την έκδοση τιμολογίου αντίστοιχης 

αξίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ                  

ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

 

         Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1.  Ένα εκπρόσωπο του  Δήμου Καλαμάτας, ……………………………………………… 

2.  Ένα εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., …………………………………………………………… 

Κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή, 

μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου της 

παρούσας σύμβασης και την τήρηση όλων των όρων αυτής. Θα επιλύει κάθε 

δυσκολία ή διαφορά που θα προκύπτει.  

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τη Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Καλαμάτας 

 Για το 

Δήμο Καλαμάτας 

 

  

Δημήτρης Βεργόπουλος.  Παναγιώτης Νίκας  

Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..                             

και Δημοτικός Σύμβουλος 

Καλαμάτας 

 Δήμαρχος Καλαμάτας 

   

 

                                  
 

 

 

 

 

 


