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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  7ηρ/ 31.03.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   44/2020 

    Θέμα 22ο:  Πεπί έγκπιζηρ ζύνατηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος Βέλος- 

Βόσαρ και ηηρ Πελοπόννηζορ Α.Δ. Ανώνςμηρ Αναπηςξιακήρ Δηαιπείαρ Ο.Σ.Α. για ηην Ππάξη 

«ςμβοςλεςηική Τποζηήπιξη ζηην υπίμανζη και ολοκλήπυζη μελέηηρ Ππάξηρ Αναλογιζμού ζηα 

όπια ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ». 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     31η Μαπηίος έηοςρ 2020 ημέπα  Σπίηη και  

ώπα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2368/24.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε (ζε ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ  

επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο  

δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Πρεδάρες Γεώργηος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

 

Οσδείς 
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19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Βοσδούρες Γεώργηος  

 

  Σηη ζσνεδρίαζη κλήθηκαν νόμιμα και απάνηηζαν ζηην ηηλεθωνική κλήζη οι Πρόεδροι ηων 

Κοινοηήηων : 

 

1. Κεταγιάς Περίανδρος            Πρόεδρος Κοινόηηηας Βοταϊκού 

2. Καλογερόποσλος Ανδρέας                                Πρόεδρος Κοινόηηηας Βέλοσ 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 22ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο θαη ηεο Πεινπόλλεζνο 

Α.Δ. Αλώλπκεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. γηα ηελ Πξάμε «πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ζηελ 

σξίκαλζε θαη νινθιήξσζε κειέηεο Πξάμεο Αλαινγηζκνύ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ όηη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ , ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΔΗΖΓΖΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ  ΣΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Α.Δ. 

 
    Ο Γήκαξρνο Βέινπ Βόραο εηζεγείηαη ηε ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 100 ηνπ Ν. 

3852/2010,  όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην  Άξζξν 179 ηνπ Ν. 4555/2018 κεηαμύ  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ηεο 

Πεινπόλλεζνο Α.Δ. Αλώλπκεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. γηα ηελ Πξάμε «πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ζηελ 

σξίκαλζε θαη νινθιήξσζε κειέηεο Πξάμεο Αλαινγηζκνύ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο». 

   Δίλαη γλσζηό  όηη ν Γήκνο Βέινπ Βόραο ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα 

πξνβεί ζε δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο έξγσλ κε ζθνπό λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί είηε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα 

πξνγξάκκαηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2014-2020 είηε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο κε ζθνπό ηελ 

πινπνίεζε αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ηα νπνία έρνπλ σο πξναπαηηνύκελεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο. 

   Γηα ηελ σξίκαλζε έξγσλ απαηηνύληαη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνύ ησλ έξγσλ, εθπόλεζεο ησλ αλαγθαίσλ ηερληθώλ 

πξνκειεηώλ θαη κειεηώλ, ππνζηήξημε ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ θαη ησλ αδεηνδνηήζεσλ από 

ηηο αξκόδηεο θαη ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία θαθέισλ ρξεκαηνδόηεζεο, ηα 

νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ νινθιήξσζε βαζηθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαζώο θαη 

ζηε βέιηηζηε ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζην Γήκν Βέινπ Βόραο. Οη κειέηεο σξίκαλζεο πξέπεη 

άκεζα λα νινθιεξσζνύλ έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ν Γήκνο λα πινπνηήζεη ηνλ αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό ηνπ. 

Ωζηόζν ιόγσ ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ θαη ειιείςεσο 

ηερλνγλσζίαο θαη ππνδνκώλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε ηερληθή δπλαηόηεηα σξίκαλζεο ησλ 

έξγσλ απηώλ. Δμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε ηε Πεινπόλλεζνο ΑΔ, ηεο  νπνίαο ηαθηηθά κέιε είλαη 

κόλν ΟΣΑ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Γήκνο Βέινπ Βόραο θαη ε νπνία θαηέρεη ηα απαηηνύκελα κέζα (πιηθά θαη 

νξγαλσηηθά) γηα ηελ (ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή) ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ελ πξνθεηκέλσ 

γηα ηελ από θνηλνύ νινθιήξσζε σξίκαλζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

   Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο θαη ε ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Δ., απνθάζηζαλ λα ζπκπξάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

νξζή, εκπξόζεζκε θαη άξηηα πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνύ έξγνπ, θαζώο θαη ηνπ ζθνπνύ πνπ ε πινπνίεζε 

απηνύ εμππεξεηεί. Γηα ηελ εθαξκνγή απηή ηεο ζπλεξγαζίαο παξνπζηάδεηαη  ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζύκβαζεο σο ην επηζπλαπηόκελν ζρέδην. 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  
ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 
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   Σν  ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ζρέδην  θαη  θαηόπηλ ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Δγκπίνει ηε ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν3852/10 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην  Άξζξν 179 ηνπ Ν. 4555/2018, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ηεο  

Πεινπόλλεζνο Α.Δ. Αλώλπκεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. γηα ηελ Πξάμε «πκβνπιεπηηθή 

Τπνζηήξημε ζηελ σξίκαλζε θαη νινθιήξσζε κειέηεο Πξάμεο Αλαινγηζκνύ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο». 

    Οη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, 

όπσο παξαθάησ: 

 
ΦΕΔΙΟ 

Προγραμματικής ύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  

Άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, μεταξύ  του Δήμου Βέλου Βόχας και της Πελοπόννησος Α.Ε. 

Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Σ.Α. για την Πράξη «υμβουλευτική Τποστήριξη 

στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελέτης Πράξης Αναλογισμού στα όρια του Δήμου Βέλου 

Βόχας 

 
 

Προγραμματική ύμβαση 

το Δήμο Βέλου Βόχας σήμερα την…./…./2020 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

1. Σου Δήμου Βέλου - Βόχας που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Σ.Κ 20001 με ΑΥΜ 

997860963, ΔΟΤ: Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αννίβα 

Παπακυριάκο,  

2. της «Πελοπόννησος Α.Ε.», Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Σ.Α. , που εδρεύει στην 

Σρίπολη, στην Επισκοπή Σεγέας, με ΑΥΜ 998489669 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ωτήριο Μουρίκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01290615/ 29-06-2015 Απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου της ΑΕ. 

και έχοντας υπόψη, 

Α. Σην κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Σις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 στοιχ. 1 και 4, 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΥΕΚ 

147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)». 
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2. Σο Ν.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΥΕΚ 265 Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το νόμο 4389/2016 (ΥΕΚ 94 Α/27-05-2016). 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΥΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

όπως ισχύει σήμερα (μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 179 ν. 4555/2018), ως 

και του άρθρου 101 του ν. 3852/2010. 

4. Σο Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

5. Σο Π.Δ. 139/2010 (ΥΕΚ 232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.» 

Β. Σις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων υμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών : 

1. Σην υπ’ αριθ. ………………./…..-……-2020 (ΑΔΑ:………………………….) απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βέλου Βόχας  περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων 

της Προγραμματικής ύμβασης , καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Αννίβα 

Παπακυριάκου για την υπογραφή της παρούσας. 

2. Σην υπ’ αριθμ. ………………. απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Ε. περί έγκρισης σκοπιμότητας και 

των όρων της Προγραμματικής ύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος 

υμβούλου, κ. ωτηρίου Μουρίκη για την υπογραφή της παρούσας.  

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα δέκα (10) άρθρα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1:Περιεχόμενο Προγραμματικής ύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει :  

 Προοίμιο  

 Αντικείμενο της Προγραμματικής ύμβασης 

 Τποχρεώσεις και Δικαιώματα των υμβαλλομένων  

 Προϋπολογισμός και Πόροι Φρηματοδότησης  

 Φρονοδιαγράμματα Τλοποίησης  

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ύμβασης 

 Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της ύμβασης  

 Επίλυση Διαφορών 

 Σελικές Διατάξεις  
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ΑΡΘΡΟ 2:  Προοίμιο 

Ο Δήμος Βέλου Βόχας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του έχει προγραμματίσει να 

προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με σκοπό να μπορεί να εκμεταλλευτεί είτε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είτε άλλες 

πηγές χρηματοδότησης με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων τα οποία έχουν ως 

προαπαιτούμενες τις ενέργειες που αναφέρονται στο αντικείμενο της Προγραμματικής. 

Για την ωρίμανση έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού των έργων, εκπόνησης των 

αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών, υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων 

εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες, με απώτερο 

σκοπό την προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης, τα οποία θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση 

βασικών υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και στη βέλτιστη 

ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση στο Δήμο Βέλου Βόχας. Οι μελέτες ωρίμανσης 

πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να είναι σε θέση ο Δήμος να υλοποιήσει τον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό του. 

Ωστόσο λόγω υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 

και ελλείψεως τεχνογνωσίας και υποδομών, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ολοκληρωμένη 

τεχνική δυνατότητα ωρίμανσης των έργων αυτών. Εξ αυτού του λόγου, απαιτείται συνεργασία 

με τη Πελοπόννησος ΑΕ, της  οποίας τακτικά μέλη είναι μόνο ΟΣΑ, μεταξύ των οποίων ο Δήμος 

Βέλου Βόχας και η οποία κατέχει τα απαιτούμενα μέσα (υλικά και οργανωτικά) για την 

(συμβουλευτική και τεχνική) υποστήριξη και υλοποίηση αντίστοιχων έργων και εν προκειμένω 

για την από κοινού ολοκλήρωση ωρίμανσης των συγκεκριμένων έργων. 

Ο Δήμος Βέλου Βόχας και η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Ε., αποφάσισαν να συμπράξουν 

προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή, εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του παραπάνω συνολικού 

έργου, καθώς και του σκοπού που η υλοποίηση αυτού εξυπηρετεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : Αντικείμενο της Προγραμματικής ύμβασης 

Με την παρούσα Προγραμματική ύμβαση υλοποιείται η αμοιβαία συνεργασία των 

συμβαλλομένων με σκοπό την από κοινού συμμετοχή στην ωρίμανση του αναπτυξιακού έργου 

της παρούσας, ως και την υποστήριξη των Τπηρεσιών του Δήμου στην εκτέλεση όλων των 

απαιτούμενων εργασιών και μελετών. Αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης είναι:  

 

1. Η σύνταξη του Πίνακα Πράξης Αναλογισμού των περιοχών που πρόκειται να 

εφαρμοστούν οι μελέτες των δύο νέων κυκλοφοριακών κόμβων επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-
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Πατρών στην είσοδο της πόλης του Ζευγολατιού στην θέση «Γράνα» και στην είσοδο της 

πόλης του Βραχατίου για την σύνδεση με το Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Σριαντάφυλλος» 

και την πόλη του Ζευγολατιού. Σοπογραφική αποτύπωση υπάρχει στις ανωτέρω μελέτες. 

Οι ως άνω εργασίες περιλαμβάνονται περιληπτικά, ως εξής: 

Α. ύνταξη του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής για τις εν λόγω περιοχές, που περιλαμβάνει 

Α1. υμπλήρωση στοιχείων αρχικών ιδιοκτησιών αφού προηγηθεί έρευνα των 

κτηματογραφικών στοιχείων. 

Α2. Σακτοποίηση ιδιοκτησιών, προσδιορισμός τελικής ιδιοκτησίας και οικονομικών 

υποχρεώσεων. 

Α3. ύνταξη των πινάκων επικειμένων. ύμφωνα με τα στοιχεία της επίγειας 

εφαρμογής του σχεδίου και των πινάκων της πράξης εφαρμογής, υπολογίζονται τα 

επικείμενα (κτίρια μαντρότοιχοι, κατασκευές, δένδρα κλπ.) - κατά είδος, αριθμό και 

όγκο- που εμπίπτουν σε τμήματα ιδιοκτησίας που αποξενώνονται από τον αρχικό 

ιδιοκτήτη λόγω ρυμοτομίας, δέσμευσης εδαφικού τμήματος για εισφορά γης, 

μετακίνησης της ιδιοκτησίας σε νέα θέση κλπ. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών 

διενεργείται αυτοψία για τον επί τόπου έλεγχο και συμπληρώνονται οι πίνακες που 

χορηγεί υπόδειγμα η υπηρεσία. 

Β. υμπλήρωση Πίνακα Πράξης Εφαρμογής, που περιλαμβάνει 

Β1. Σακτοποίηση και αναλογισμός ιδιοκτησιών. 

Β2. Αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των ιδιοκτησιών 

γίνεται στον ιδιαίτερο πίνακα πράξης αναλογισμού 

Β3. Τπολογισμός των προσκυρωμένων τμημάτων των ιδιοκτησιών, αφού πρώτα 

αναλυτικά υπολογισθούν οι συντεταγμένες των νέων ορίων. 

Β4. ύνταξη πινάκων επικειμένων. 

Γ. Τποβοήθηση στην σχεδίαση διαγράμματος Πράξης Εφαρμογής  

Δ. ύνταξη γενικής έκθεσης και 

Ε. Αρχειοθέτηση στοιχείων για χρήση Η/Τ. 

Αρμόδια Τπηρεσία για τις παραπάνω δράσεις καθίσταται η Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών 

και Πολεοδομίας του Δήμου που θα έχει την αρμοδιότητα ελέγχου, σύμπραξης και έγκρισης 

των μελετών, ενώ η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Ε.  θα έχει την ευθύνη συλλογής κι επεξεργασίας 

στοιχείων και σύνταξης των μελετών. 
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ημειώνεται ότι σε περίπτωση που από την εξέλιξη του έργου προκύψουν προσαρμογές ή 

νέες ανάγκες λόγω ευρημάτων που θα εντοπιστούν, θα γίνει κατάλληλη προσαρμογή ή 

τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Τποχρεώσεις και Δικαιώματα των υμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο Δήμος Βέλου Βόχας αναλαμβάνει:  

 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό 

και τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

παρούσας σύμβασης.  

 Να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους που ενδέχεται να γίνουν 

αντικείμενο των εργασιών. 

 Να συμβάλει, συμμετέχει και εγκρίνει τα παραδοτέα στη Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου και να συμμετάσχει και 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 ορίσει τους εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Βέλου Βόχας στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να 

λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την 

υλοποίηση των ενεργειών του έργου και για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. 

 Να συγκαλεί  τις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και να 

παρακολουθεί τα στάδια υλοποίησης των αποφάσεων αυτής ως και του έργου γενικότερα. 

 Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στη ΒΙΩΙΜΗ ΠΟΛΗ. 

 

2. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Ε. αναλαμβάνει: 

 Να συγκεντρώσει και οργανώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά δεδομένα που θα 

παρέχονται από το Δήμο. 

 Να σχεδιάσει και να επικαιροποιήσει το πλάνο εργασιών και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου, σε συνεννόηση με το Δήμο, ακόμα και σε περίπτωση που αυτό 

τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5. 
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 Να εκπονήσει και να παραδώσει τα συμφωνηθέντα και παραδοτέα, όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας, σε συνεργασία και συνεννόηση με το Δήμο. 

 Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να διασφαλιστεί 

η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες.  

 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της 

παρούσας Προγραμματικής ύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την 

πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Να παραδώσει στην τεχνική υπηρεσία όλα τα αρχεία που θα προκύψουν και σε 

επεξεργάσιμη μορφή από αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμματα. 

 Να υποστηρίξει το Δήμο υλοποιώντας όλες τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την 

εγκριτική διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Προϋπολογισμός και Πόροι Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 υπηρεσιών 

και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των ΕΙΚΟΙΕΝΟ χιλιάδων ευρώ (21.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων. Από αυτές ποσό 20.000,00€ θα συνεισφέρει ο Δήμος 

Βέλου Βόχας σε βάρος του προϋπολογισμού του προερχόμενο από ιδίους πόρους και ποσό 

1.000,00€ θα συνεισφέρει η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Ε. από ιδίους πόρους της, που προέρχεται 

από τους ετήσιους πόρους από τα μέλη της. Βεβαίως, η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Α.Ε. θα συνεισφέρει 

επιπροσθέτως με την τεχνογνωσία, την εμπειρία από αντίστοιχα έργα, τις υποδομές και το 

προσωπικό που διαθέτει για την υλοποίηση της Πράξης προς όφελος του Δήμου Βέλου Βόχας 

και την ανάπτυξη της περιοχής. 

ΑΡΘΡΟ 6. Φρονοδιάγραμμα Τλοποίησης 

1. Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αφορά 

διάστημα 12 μηνών, από την υπογραφή της (ήτοι από ../../2020 έως ../../2021) και 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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2. Σο χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής 

ύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ύμβασης 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται τριμελής Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής ύμβασης, με έδρα το Ζευγολατιό.  

 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:  

 ………………………….εκπρόσωπο του Δήμου Βέλου Βόχας με αναπληρωτή 

……………………………………… 

 ………………………….εκπρόσωπο του Δήμου Βέλου Βόχας με αναπληρωτή 

……………………………………… 

 ………………………….εκπρόσωπο της Πελοπόννησος Α.Ε., με αναπληρωτή 

……………………………………….. 

1. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση 

κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον 

τρόπο εφαρμογής. 

2. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Βέλου 

Βόχας. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. 

3. την πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.  

4. ε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη 

του το νόμιμο αναπληρωτή του.  

5. υγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για 

ενημέρωση των μελών. 

6. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραμματικής 

ύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη 

αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή. 

7. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάσει 

δύο φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την 
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παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του 

έργου. 

8. Σα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην 

Επιτροπή. την περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή 

εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

9. Η επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της 

παρούσας ύμβασης, με απόφασή της. 

10. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 

αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 

11. Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της χρονικής 

διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

12. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα 

γραφεία της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιων, π. Κοκκωνη 2, Ζευγολατιό. 

13. Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό 

προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Σο ειδικό αυτό προσωπικό 

καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της ύμβασης, θα αποτελείται από 

τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά 

θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της ύμβασης 

1. Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, συγκροτείται Διμελής Επιστημονική Επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από τους παρακάτω: 

1.1. ________________ με αναπληρωτή τον ______________ (Μηχανικούς, υπαλλήλους 

του Δήμου Βέλου Βόχας) 

1.2. ………………………………….. με αναπληρωτή τον/την………………….. 

(υνεργάτες της Πελοπόννησος ΑΕ.) 

2. Σα μέλη της επιτροπής συμμετέχουν σε τμήματα της υλοποίησης, επιβλέπουν το σύνολο 

αυτής και είναι υπεύθυνα για το συντονισμό του έργου. 

3. την ανωτέρω Επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την 

επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος. 

4. Σα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της Επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές 

εκθέσεις πεπραγμένων της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΑΕ για την πρόοδο του φυσικού 
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αντικειμένου του προγράμματος θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης.  

5. Σο σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της σύμβασης θα είναι συνεχώς στη 

διάθεση του Δημάρχου Βέλου Βόχας και της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Επίλυση Διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια 

της ΚΟΡΙΝΘΟΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Σελικές Διατάξεις 

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από 

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της 

Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά. 

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων 

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή 

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι 

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη 

σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

4. ε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η Ανώνυμη Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Πελοπόννησος Α.Ε. ,πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν 

συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Πελοπόννησος Α.Ε. να καταβάλλει για κάθε 

ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 20 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το ένα 
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χιλιοστό της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία 

στο 2% της συμβατικής αμοιβής αυτού. 

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 

καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις 

χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας 

σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από 

την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων 

υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από 

την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη 

παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 

Πελοπόννησος Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν ζημίες, μη οφειλόμενες σε 

δική της υπαιτιότητα. 

7. ε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Πελοπόννησος Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να 

παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει 

αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

8. Σαυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 

καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί 

στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει . 

9. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, όπου ο Δήμος 

Βέλου Βόχας  έλαβε δύο (2) αντίτυπα  και η Πελοπόννησος ΑΕ ένα(1) αντίστοιχα.  

Σα συμβαλλόμενα μέρη 

Για το 

Δήμο Βέλου Βόχας 

 

 

Για την 

Πελοπόννησο Α.Ε. 

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Σ.Α. 

 

 

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας 

κ. Αννίβας Παπακυριάκος 

Ο Διευθύνων ύμβουλος 

Κ. ωτήριος Μουρίκης 
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 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  44/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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