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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:   45/2020 

    Θέμα 23ο:  Πεπί έγκπιζηρ ζύνατηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος Βέλος- 

Βόσαρ και ηος Γικηύος Πόλευν για ηη Βιώζιμη Ανάπηςξη και Κςκλική Οικονομία, με Γ.Σ. 

«Βιώζιμη Πόλη», για ηην Ππάξη «Τποζηήπιξη ηος Γήμος ζηο σεδιαζμό και ηην Ωπίμανζη έπγυν 

πος αθοπούν ζηην ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ 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 : 

                           Ξαξόληεο                                           Απόληεο 

1. Πδξάιεο Κηραήι- Ξξόεδξνο 

2. Ρξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

3. Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

4. Οάπηεο Θεόδσξνο 

5. Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο 

6. Ξξεδάξεο Γεώξγηνο 

7. Θαξαρνληδίηεο Θσλ/λνο 

8. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

9. Οόδνο Ληθόιανο 

10. Θαιιίξε Καξία 

11. Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο 

12. Πηάρνο Αλδξέαο 

13. Ρξηαληαθύιινπ Θσλ/λνο 

14. Καλάβεο Αζαλάζηνο η.Ξαλ. 

15. Καλάβεο Αζαλάζηνο η. Γεκ. 

16. Οαραληώηεο Ληθόιανο 

17. Ξαληαδήο Ξαλαγηώηεο 

18. Γεκεηξίνπ Καξία 

 

Οπδείο 
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19. Θαηζηθώιεο Ξαλαγηώηεο 

20. Ιηάθνο Κηραήι 

21. Ιπκπεξόπνπινο Δπάγγεινο 

22. Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

23. Θακπίηεο Γεώξγηνο 

24. Πηακπεδάθεο Ξαλαγηώηεο 

25. Θαξαθσηηάο Γεώξγηνο 

26. Ξεξξήο Ληθόιανο 

27. Βνπδνύξεο Γεώξγηνο  

 

  ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ λφκηκα θαη απάληεζαλ ζηελ ηειεθσληθή θιήζε νη Πξφεδξνη ησλ 

Θνηλνηήησλ : 

 

1. Θεραγηάο Πεξίαλδξνο            Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Βνρατθνχ 

2. Θαινγεξφπνπινο Αλδξέαο                                Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Βέινπ 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 23ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο θαη ηνπ Γηθηύνπ Πόιεσλ 

γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε θαη Κπθιηθή Οηθνλνκία, κε Γ.Σ. «Βηώζηκε Πόιε», γηα ηελ Πξάμε «Τπνζηήξημε 

ηνπ Γήκνπ ζην ρεδηαζκό θαη ηελ Ωξίκαλζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ όηη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ , ε νπνία έρεη σο 

θάησζη :  

ΔΗΖΓΖΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΒΗΩΗΜΖ ΠΟΛΖ 

 

   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 κε ην Γίθηπν «Βηώζηκε Πόιε» γηα ηε 

πξάμε κε ηίηιν:  «Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζην ρεδηαζκό θαη ηελ Ωξίκαλζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο». 

   Έρνληαο ππόςε 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 δεηεί ηε ζύλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξνγξακκαηηθήο ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν 

ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

  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 ην Γίθηπν, ηνπ νπνίνπ ηαθηηθά κέιε είλαη κόλν ΟΣΑ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Γήκνο Βέινπ Βόραο θαη ην νπνίν 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. 

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 ηνπ Γηθηύνπ 

Πόιεσλ γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε θαη Κπθιηθή Οηθνλνκία, κε Γ.Σ. «Βηώζηκε Πόιε», γηα ηελ Πξάμε 

«Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζην ρεδηαζκό θαη ηελ Ωξίκαλζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο». 

    Οη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, 

όπσο παξαθάησ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

 (Άπθπο 100, Ν. 3852/2010) 

Όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο  Άπθπο 179 ηος Ν. 4555/2018 

ΚΔΡΑΜ ΡΝ  

«ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ» 

ΘΑΗ ΡΝ  

«ΓΗΘΡΝ ΞΝΙΔΩΛ  

ΓΗΑ ΡΖ ΒΗΩΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ &  

ΘΘΙΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ»  

ΚΔ Γ.Ρ.: «ΒΗΩΠΗΚΖ ΞΝΙΖ» 

 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ: 

 πνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζην «Πρεδηαζκό θαη ηελ Ωξίκαλζε έξγσλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο» 

 

 

 

ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ, ΚΑΟΡΗΝΠ 2020  
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Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Η Θ Ζ    Π  Κ Β Α Π Ζ  

 

Πήκεξα, ηελ __ ________ εκέξα _______ θαη ώξα _______ ζην Γεκαξρείν Βέινπ Βόραο νη 

θαησηέξσ θνξείο :  

 

1. Ν ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ, πνπ εδξεχεη ζην Εεπγνιαηηφ Θνξηλζίαο, _____, Σ.Θ.: ______ θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν, θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθν. 

2. ΡΝ «ΓΗΘΡΝ ΞΝΙΔΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΒΗΩΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΘΘΙΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΒΗΩΠΗΚΖ ΞΝΙΖ», πνπ εδξεχεη ζηελ Γιπθάδα Αηηηθήο, Γεκ. Γνχλαξε 25, 

Σ.Θ.: 16562 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Πξφεδξν θ. 

Γεκήηξε Θαθαληάξε βάζεη ηεο απφθαζεο Γ ππ’ αξηζ. ____________________ 

 

ΔΥΟΛΣΑ ΤΠΟΦΖ :  

 

1. Σελ αδπλακία ιφγσ έιιεηςεο ζηειερψλ θαη ηερλνγλσζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ σο θαη ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα ηελ άκεζε – εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο - θαη άξηηα εθηέιεζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα κπνξεί λα σξηκάζεη θαη άιια έξγα ηα νπνία 

ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

2. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Βέινπ Βφραο είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ θαη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπκβνπιεπηηθήο, ππνζηεξηθηηθήο, 

ηερληθήο θ.ιπ. βνήζεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,  

3. Σν γεγνλφο φηη ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ κε 

αξηζκφ εγγξαθήο 0118386067088 γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 

Πξφηππν EN ISO 9001:2015 γηα ην Πεδίν Δθαξκνγήο: «ρεδηαζκφο, Χξίκαλζε θαη Γηαρείξηζε 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ ζηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα Τπνδνκψλ, Κειεηψλ, Πξνκήζεησλ θαη 

Τπεξεζηψλ» θαη επίζεο δηαζέηεη θαη ζπληεξεί χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, βάζεη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 20051190001431 γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο EN 

ISO 14001:2015 γηα ην ίδην Πεδίν Δθαξκνγήο. 

 

Α. Ρν ηζρύνλ Θεζκηθό Ξιαίζην 

1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 ζηνηρ. 1 θαη 4, 11 θαη 12 ηνπ Λ.4412/2016 – ΦΔΘ 

147/Α/8-08-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2015/25/ΔΔ)». 

2. Ρν Λ.4314/2014 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΘ 265 Α/23-12-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κε ην λφκν 4389/2016 (ΦΔΘ 94 Α/27-05-2016). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/2010 – ΦΔΘ 87/Α/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, φπσο ηζρχεη 
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ζήκεξα (κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 179 λ. 4555/2018), σο θαη ηνπ άξζξνπ 101 

ηνπ λ. 3852/2010. 

  

θαη 

Β. Ρηο θαησηέξσ απνθάζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ : 

1. Σελ ππ’ αξηζ. __/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο πεξί 

έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο 

ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. __/2020 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γηθηχνπ Πφιεσλ «ΒΗΧΗΚΖ 

ΠΟΙΖ» πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο θαη 

εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΞΝΙΖΠ Γεκήηξε Θαθαληάξε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.  

 

ΠΚΦΩΛΝΛ ΘΑΗ ΠΛΑΞΝΓΔΣΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΜΖΠ:  

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη πεξηέρεη:  

 Πξννίκην  

 Αληηθείκελν χκβαζεο 

 Πφξνη - Υξεκαηνδφηεζε  

 Υξνλνδηαγξάκκαηα Τινπνίεζεο 

 Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ  

 Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  

 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  

 Αληηζπκβαηηθή πκπεξηθνξά - πλέπεηεο 

 Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 Σειηθέο Γηαηάμεηο  

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Ο Γήκνο Βέινπ Βφραο ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα πξνβεί 

ζε δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο έξγσλ κε ζθνπφ λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί είηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 είηε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηα νπνία έρνπλ σο πξναπαηηνχκελεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο. 

Γηα ηελ σξίκαλζε έξγσλ απαηηνχληαη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ, εθπφλεζεο ησλ αλαγθαίσλ 

ηερληθψλ πξνκειεηψλ θαη κειεηψλ, ππνζηήξημε ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ θαη 

ησλ αδεηνδνηήζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο θαη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

πξνεηνηκαζία θαθέισλ ρξεκαηνδφηεζεο, ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ νινθιήξσζε βαζηθψλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηε βέιηηζηε ελεξγεηαθή θαη 
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πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζην Γήκν Βέινπ Βφραο. Οη κειέηεο σξίκαλζεο πξέπεη άκεζα λα 

νινθιεξσζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν Γήκνο λα πινπνηήζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ. 

Χζηφζν ιφγσ ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ θαη 

ειιείςεσο ηερλνγλσζίαο θαη ππνδνκψλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε ηερληθή 

δπλαηφηεηα σξίκαλζεο ησλ έξγσλ απηψλ. Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν, 

ηνπ νπνίνπ ηαθηηθά κέιε είλαη κφλν ΟΣΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γήκνο Βέινπ Βφραο θαη ην νπνίν 

θαηέρεη ηα απαηηνχκελα κέζα (πιηθά θαη νξγαλσηηθά) γηα ηελ (ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή) ππνζηήξημε 

θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ απφ θνηλνχ νινθιήξσζε σξίκαλζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

 

Δλ φςεη απηψλ, ν Γήκνο Βέινπ Βφραο ζπκβάιιεηαη κε ην Γίθηπν Πφιεσλ «ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ» κε ηελ 

παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο 

θαη εηδηθά ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, ιφγσ ηεο ειιηπνχο 

ζηειέρσζήο ηεο θαη ηεο εθθξαζζείζαο αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο ζηελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κειεηψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ σξίκαλζε ηεο άλσ πξάμεο θαη ηελ απφ θνηλνχ ππνζηήξημε θαη εθηέιεζε 

ησλ ελ ιφγσ αλαπηπμηαθψλ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή έξγσλ. 

 

Ζ ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ δηαζέηεη ηελ νξγάλσζε, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (ζε 

πξνζσπηθφ θαη κέζα) θαζψο ήδε δηαζέηεη νκάδα ζπλεξγαηψλ πνιιψλ εηδηθνηήησλ πνπ ηεο 

εμαζθαιίδεη πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο ηερληθήο, ζπκβνπιεπηηθήο θιπ. ππνζηήξημεο, παξνρήο 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θ.α. θαη επηπιένλ ζπλεξγάδεηαη κε ην Δζληθφ Κεηζφβην Πνιπηερλείν, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη αξκνδηφηεηεο ζχληαμεο κειεηψλ. Ζ ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ σο αζηηθή κε 

θεξδνζθνπηθή εηαηξία κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βφρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Έηζη, κέζσ ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο επηηπγράλεηαη ζπκπιήξσζε κε απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο θαη 

πξνζσπηθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζην Γήκν Βέινπ Βφραο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Ζ ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηελ ππνρξέσζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Γήκσλ 

πνπ ηελ ίδξπζαλ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αληηθείκελα δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνζθέξνληαο 

επηπιένλ θαη ην γεληθφ ζπληνληζκφ δηάθνξσλ εκπιεθνκέλσλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν 

εξγαζηψλ πνπ ηεο αλαζέηνπλ. Δμεηδηθεχεηαη δε ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θπθιηθήο νηθνλνκίαο, παξέρνληαο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο ππεξεζίεο θαη έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  

 

Δπηπιένλ, ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ είλαη αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ηνπ άξζξνπ 101 λ. 3852/2010, 

δπλάκελε λα ζπκβιεζεί κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 74 λ. 4483/2017 θαη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο, πνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά ΟΣΑ-Γήκνη (φπσο ν Γήκνο Βέινπ Βφραο) ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αληηθείκελα 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνζθέξνληαο θαη ην γεληθφ ζπληνληζκφ δηάθνξσλ εκπιεθνκέλσλ, ψζηε λα 
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νινθιεξσζεί κε άξηην ηξφπν ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, κε ηε δηαδηθαζία ηεο «νξηδφληηαο» 

ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νξνινγία. Χο εθ ηνχηνπ θαη ηδίσο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ, πξνθχπηεη φηη α) δελ ππάξρεη ζηε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ άκεζε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ νχηε είλαη εηαηξεία θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αιιά αληηζέησο εμππεξεηεί αλάγθεο 

γεληθνχ (δεκνζίνπ) ζπκθέξνληνο, β) φηη ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηεο 

αλαζέηνπλ ηα κέιε-εηαίξνη ηεο θαη δε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά γ) φηη ηα φξγαλα 

ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηεο (Γ.. θαη Γ..) απαξηίδνληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ-εηαίξσλ ηεο 

(Γήκνη). 

 

Οη παξαπάλσ ιφγνη θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη επσθειή ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο θαη ηεο 

ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κε ηελ παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε πινπνηείηαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε 

ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ σξίκαλζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ηεο παξνχζαο, σο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη 

κειεηψλ. 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή, πιηθή θαη νηθνλνκηθν-ηερληθή Τπνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεη 

ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ, ζχληαμε θαη πινπνίεζε, κεηά ησλ απαηηνχκελσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ ησλ εμήο έξγσλ πνπ αθνξνχλ:  

1. Κειέηε κε ηίηιν: «Τδξνδφηεζε Γήκνπ Βέινπ Βφραο απφ πθηζηάκελν δίθηπν 

κεηαθνξάο χδαηνο πεγψλ ηπκθαιίαο».  

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλνληαη: 

 ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε πεξηνρήο κειέηεο  κε πςνκεηξηθά 

 Τδξαπιηθνί ππνινγηζκνί 

 Σεχρε δεκνπξάηεζεο 

 ΑΤ ΦΑΤ 

2. Κειέηε κε ηίηιν: «Αληηζεηζκηθή κειέηε Τδαηφππξγνπ Βξαραηίνπ, δηαηνκήο 

ξεκάησλ θαη Γεθπξψλ εληνο νξηνζεηεκέλνπ ξέκαηνο Εαπάληε.» 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλνληαη: 

 Σεχρνο ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ 

 Σεχρε δεκνπξάηεζεο  

3. Τπεξεζία κε ηίηιν: «Τπνζηήξημε ζηελ πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δεκνηηθέο 

ΑΔΑ: Ω9ΠΗΩ9Π-377



 8 

εγθαηαζηάζεηο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ κε εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπκςεθηζκνχ» 

 

Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θαζίζηαηαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ, ζχκπξαμεο θαη έγθξηζεο ησλ κειεηψλ, 

ελψ ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ ζα έρεη ηελ επζχλε ζπιινγήο θη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη ζχληαμεο ησλ 

κειεηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ πξνθχςνπλ πξνζαξκνγέο ή λέεο 

αλάγθεο ιφγσ επξεκάησλ πνπ ζα εληνπηζηνχλ, ζα γίλεη θαηάιιειε πξνζαξκνγή ή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 

ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 3 ππεξεζηψλ θαη 

εξγαζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμεληαελφο ρηιηάδσλ επξψ (61.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ θφξσλ. Απφ απηέο πνζφ 60.000,00€ ζα ζπλεηζθέξεη ν Γήκνο Βέινπ Βφραο ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεξρφκελν απφ ηδίνπο πφξνπο θαη πνζφ 1.000,00€ ζα ζπλεηζθέξεη ε ΒΗΧΗΚΖ 

ΠΟΙΖ απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο εηήζηνπο πφξνπο απφ ηα κέιε ηεο. Βεβαίσο, ε 

ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ ζα ζπλεηζθέξεη επηπξνζζέησο κε ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία απφ αληίζηνηρα 

έξγα, ηηο ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο πξνο φθεινο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βφραο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απνηππψλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η παξνχζαο χκβαζεο.  

 

Ζ εθηακίεπζε ησλ σο άλσ πνζψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ θαη πξνο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

εθδνζέλησλ ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, αλάινγα κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ ηελ 

πάξνδν δψδεθα (12) κελψλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο μεθηλάεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηεο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην 

παξάξηεκα ΗΗ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Σν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη γηα ζπνπδαίν κφλν ιφγν κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΩΛ  

ΑΔΑ: Ω9ΠΗΩ9Π-377



 9 

1. Ν Γήκνο Βέινπ Βόραο αλαιακβάλεη:  

 Λα παξέρεη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ θαη 

ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο.  

 Λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ελδέρεηαη λα γίλνπλ 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ. 

 Λα ζπκβάιεη, ζπκκεηέρεη θαη εγθξίλεη ηα παξαδνηέα ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπκκεηάζρεη θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Λα νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο ζηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7. 

 Λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο επίζεο λα ιακβάλεη ηηο 

αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλαγθαίνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 Λα ζπγθαιεί  ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί 

ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο σο θαη ηνπ έξγνπ γεληθφηεξα. 

 Λα θαηαβάιεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζηε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ. 

 

2. Ρν Γίθηπν Ξόιεσλ «ΒΗΩΠΗΚΖ ΞΝΙΖ» αλαιακβάλεη: 

 Λα ζπγθεληξψζεη θαη νξγαλψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ ζα παξέρνληαη 

απφ ην Γήκν. 

 Λα ζρεδηάζεη θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην πιάλν εξγαζηψλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ην Γήκν, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5. 

 Λα εθπνλήζεη θαη λα παξαδψζεη ηα ζπκθσλεζέληα θαη παξαδνηέα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 

3 θαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ην Γήκν. 

 Λα δηαζέζεη γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

αξηηφηεηα γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο 

εκεξνκελίεο.  

 Λα παξέρεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε, ζε φιεο ηηο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ησλ κειψλ ηεο 

παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ πνξεία 

ηνπ, φπνηε απηφ ηεο δεηεζεί. 

 Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 7. 

 Λα θαηαβάιεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 Λα παξαδψζεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία φια ηα αξρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή απφ αληίζηνηρα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα. 
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 Λα ππνζηεξίμεη ην Γήκν πινπνηψληαο φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθξηηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηε ζπζηεκαηηθή απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδνπλ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.  

Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 3 κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, εθπξνζψπνπο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 θαη εηδηθφηεξα: 

 Σνλ θ. ___________, σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, θαη πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε 

αλαπιεξσηή ηνλ _______________ 

 Σνλ ________________, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, κε αλαπιεξσηή ηελ 

_______________, 

 Σνλ θ. Θαθαληάξε Γεκήηξην, Πξφεδξν ηεο ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ εθπξφζσπν ηεο ΒΗΧΗΚΖ 

ΠΟΙΖ κε αλαπιεξσηή ηνλ Ησάλλε Γεψξγηδα, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ. 

2. Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (Θ.Δ.Π.) είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ε ππνβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο 

θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία ησλ 

φξσλ ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο. 

3. Πξφεδξνο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. 

Ο Πξφεδξνο έρεη ηελ επζχλε ζχγθιηζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο. 

4. ηελ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο γξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εηδνπνηνχληαη 

ηα κέιε έγθαηξα κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο ηεο 

Δπηηξνπήο λα ζπκκεηέρεη, εηδνπνηεί κε επζχλε ηνπ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.  

5. πγρξφλσο, καδί κε ηελ πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη θάζε αλαγθαίν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ. 

6. Ζ Θ.Δ.Π. ζην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα ζπλεδξηάζεη δχν θνξέο 

ηνπιάρηζηνλ ή νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ νπνηνδήπνηε κέινο απηήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο πινπνίεζεο θαη παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  

7. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ Δπηηξνπή. 

ηελ πεξίπησζε απηή νθείινπλ έγθαηξα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή απηή εγγξάθσο ζηα 

ινηπά ζπκβαιιφκελα κέξε. 

8. Ζ Θ.Δ.Π. ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. Ζ ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ ππνρξεψλεηαη λα 

ηεξεί φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία (αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ) 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα επηδεηθλχεη φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ή ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

9. Ζ Θ.Δ.Π. απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεχζεσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

10. Ζ Θ.Δ.Π. απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο, εθφζνλ 

ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο (π.ρ. αλσηέξα βία). 
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11. Ζ Θ.Δ.Π. βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξφληα είλαη ην 100% ησλ ηξηψλ (3) ηαθηηθψλ ή 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη 

θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 

12. Ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαζνξίδνληαη κε 

απνθάζεηο ηεο, ιεθζείζεο κε πιεηνςεθία. 

13. Ζ Θ.Δ.Π. είλαη δπλαηφλ λα πιαηζηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζή ηεο θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, 

πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ απνηειεί ηελ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, εθθξάδεη άπνςε πάλσ ζηα εηδηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα, ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

1. Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ζπγθξνηείηαη Γηκειήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο 

παξαθάησ: 

1.1. ________________ κε αλαπιεξσηή ηνλ ______________ (Κεραληθνχο, ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βφραο) 

1.2. Αλδξηλνπνχινπ Θενδψξα κε αλαπιεξσηή ηε Ληθνιέηηα Καλέηα (πλεξγάηεο ηεο Βηψζηκεο 

Πφιεο) 

2. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκαηα ηεο πινπνίεζεο, επηβιέπνπλ ην ζχλνιν απηήο 

θαη είλαη ππεχζπλα γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ. 

3. ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή παξέρεηαη έγθαηξα θάζε δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηελ επηζηεκνληθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4. Σα απνηειέζκαηα ησλ ηερληθψλ ζπζθέςεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη νη ζρεηηθέο πεξηνδηθέο εθζέζεηο 

πεπξαγκέλσλ ηεο ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα θνηλνπνηνχληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.  

5. Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζπλερψο ζηε δηάζεζε 

ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βφραο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9 

ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ - ΠΛΔΞΔΗΔΠ 

1. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο 

ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην έηεξν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε θαη λα 

αμηψζνπλ θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηνπο. 

2. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ, πάλσ απφ 30 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηνπο 

ρξφλνπο πνπ ηέζεθαλ ζπλνιηθά, ν Γήκνο Βέινπ Βφραο δηθαηνχηαη λα αηηεζεί λα θαηαβάιιεη απηή 

γηα θάζε εκέξα πξφζζεηεο θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 20 εκέξεο, πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην έλα 
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ρηιηνζηφ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο θαη κέρξη ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί πνζνζηηαία ζην 2% 

ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο.  

3. Αληίζηνηρα, ν εθάζηνηε ζπκβαιιφκελνο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

θαηαβνιήο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ, νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα θαη αλειιηπψο ζηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο φπσο νξίζζεθαλ θαηά ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο (Παξάξηεκα Η θαη Άξζξν 4 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο). 

4. Θαζπζηέξεζε πιεξσκήο δηαζηήκαηνο 40 εκεξψλ κεηά απφ ηελ έγθξηζε πιεξσκήο απφ ηελ Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, απνηειεί αηηία γηα αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ θαη θαηαβνιή ηφθσλ 

ππεξεκεξίαο, χςνπο 7% εηεζίσο. Θαηά ηελ πεξίπησζε απηή, απηνδηθαίσο, ρνξεγείηαη ηζφρξνλε 

παξάηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

5. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνθαίλεηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο 

εθάζηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, γηα ηελ αλαγλψξηζε απνδεκίσζεο γηα ηπρφλ ζεηηθέο δεκηέο, κε 

νθεηιφκελεο ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. 

6. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ην Γήκν, ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

παξαδψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη αθνξνχλ ζην αληηθείκελν πνπ έρεη 

αλαιάβεη θαη ν αληηζπκβαιιφκελνο Γήκνο ππνρξενχηαη λα ηεο θαηαβάιιεη ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε, ζπκςεθίδνληάο ην κε ηα πνζά πνπ έρεη ήδε 

θαηαβάιιεη. 

7. Ζ δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ ψζηε λα απαληήζεη εγγξάθσο θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 20 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη πνπ δε ζα δηεπζεηείηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ, αξκφδηνπ βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Θακία ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ή επέθηαζή ηεο, ιφγσ αλάγθεο εθηέιεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο λέεο απνθάζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ θαη έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα κέιε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηα νπνία 

απνθαζίδνπλ ζρεηηθά θαη πάληα ζχκθσλα κε ην λφκν.  

2. Ζ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ 

νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ Πξνγξακκαηηθή 

χκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απφ 

δηθαηψκαηα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

ΑΔΑ: Ω9ΠΗΩ9Π-377
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Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημε 

απηψλ, αθνχ αλαγλψζηεθε ε ζχκβαζε απηή, ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζε ηξία αληίηππα, θαηά ηα αθφινπζα ιακβάλεη απφ δχν ν Γήκνο θαη έλα ε ΒΗΧΗΚΖ ΠΟΙΖ. 

 

ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 

ΓΗΑ ΡΝ  

ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ 

 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 

 

ΓΗΑ ΡΝ 

ΓΗΘΡΝ ΞΝΙΔΩΛ 

«ΒΗΩΠΗΚΖ ΞΝΙΖ» 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΘΑΦΑΛΡΑΟΖΠ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ   Η 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

Θαηεγνξίεο Δξγαζηώλ  

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο βάζεη ησλ αληηθεηκέλσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.   

 

 
 

 

Ξξνεθηίκεζε θόζηνπο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, έρεη πξνζεγγηζηεί ε ζπζρέηηζε ηεο απαζρφιεζεο ζηειερψλ κε ηελ 

πξνεθηηκψκελε απαίηεζε εξγαζίαο αλά θαηεγνξία εξγαζίαο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε ζηειέρνπο.   

Χο βάζε πξνεθηίκεζεο, ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ κε βάζε εθηηκήζεηο ρξφλσλ γηα δηεθπεξαίσζε αλάινγσλ 

έξγσλ. Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζα ππάξμεη απνινγηζηηθή αλάιπζε δαπαλψλ βάζεη ησλ 

παξαδνηέσλ ησλ Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ δηαδηθαζία αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη ηε λνκνζεζία. 

Α/Α Κατηγορία Εργαςιϊν Πλήθοσ
Κόςτοσ ανα 

μονάδα (ςε €)

υνολικό 

κόςτοσ (ςε €)

1
Μελζτη με τίτλο: « Τδροδότηςη Δήμου Βζλου Βόχασ από υφιςτάμενο δίκτυο 

μεταφοράσ φδατοσ πηγϊν τυμφαλίασ»
1 23.000,00 € 23.000,00 €

2
Μελζτη με τίτλο: «Αντιςειςμική μελζτη Τδατόπυργου Βραχατίου, διατομήσ ρεμάτων 

και Γεφυρϊν εντοσ οριοθετημζνου ρζματοσ Ζαπάντη.»
1 8.000,00 € 8.000,00 €

3

Υπηρεςία με τίτλο: «Υποςτήριξη ςτην προετοιμαςία προτάςεων χρηματοδότηςησ με 

ςτόχο την  ενεργειακή αναβάθμιςη των εγκαταςτάςεων του Δήμου Βζλου Βόχασ και 

την παραγωγή ηλεκτρικήσ ενζργειασ ςε δημοτικζσ εγκαταςτάςεισ μζςω 

φωτοβολταϊκϊν ςταθμϊν με εφαρμογή του ενεργειακοφ ςυμψηφιςμοφ»

1 30.000,00 € 30.000,00 €

61.000,00 € 61.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑ 1.1.: ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΩΝ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΑΔΑ: Ω9ΠΗΩ9Π-377
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΗΗ 

 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 

  

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  45/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

 

Α/Α Κζντρο Δαπάνησ

Μηνιαίο άμεςο 

κόςτοσ κζντρου 

δαπάνησ (ςε €)*

Ανθρωπομήνεσ 

απαςχόληςησ ανά 

ζργο (ςε €)

Κόςτοσ ανά κζντρο 

δαπάνησ (ςε €)

1
Μελζτη με τίτλο: « Τδροδότηςη Δήμου Βζλου Βόχασ από 

υφιςτάμενο δίκτυο μεταφοράσ φδατοσ πηγϊν τυμφαλίασ»
1.700,00 € 13,53 23.000,00 €

2
Μελζτη με τίτλο: «Αντιςειςμική μελζτη Τδατόπυργου 

Βραχατίου, διατομήσ ρεμάτων και Γεφυρϊν εντοσ 
1.700,00 € 4,71 8.000,00 €

3

Τπηρεςία με τίτλο: «Τποςτήριξη ςτην προετοιμαςία 

προτάςεων χρηματοδότηςησ με ςτόχο την  ενεργειακή 

αναβάθμιςη των εγκαταςτάςεων του Δήμου Βζλου Βόχασ και 

την παραγωγή ηλεκτρικήσ ενζργειασ ςε δημοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ μζςω φωτοβολταϊκϊν ςταθμϊν με εφαρμογή 

του ενεργειακοφ ςυμψηφιςμοφ»

1.700,00 € 17,65 30.000,00 €

61.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑ 1.2.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ, ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Μελζτη με τίτλο: « Τδροδότηςη Δήμου Βζλου Βόχασ από υφιςτάμενο 

δίκτυο μεταφοράσ φδατοσ πηγϊν τυμφαλίασ»

Μελζτη με τίτλο: «Αντιςειςμική μελζτη Τδατόπυργου Βραχατίου, διατομήσ 

ρεμάτων και Γεφυρϊν εντοσ οριοθετημζνου ρζματοσ Ζαπάντη.»

Τπηρεςία με τίτλο: «Τποςτήριξη ςτην προετοιμαςία προτάςεων 

χρηματοδότηςησ με ςτόχο την  ενεργειακή αναβάθμιςη των 

εγκαταςτάςεων του Δήμου Βζλου Βόχασ και την παραγωγή ηλεκτρικήσ 

ενζργειασ ςε δημοτικζσ εγκαταςτάςεισ μζςω φωτοβολταϊκϊν ςταθμϊν με 

εφαρμογή του ενεργειακοφ ςυμψηφιςμοφ»

ΠΙΝΑΚΑ 1.3.: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΗΝΕ
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