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Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 20/7 IOYNIOY 2021 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   144/2021. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 7ε Ηνπλίνπ 2021, εκέξα  Γεπηέξα θαη ώξα 11:00  

ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

4019/03.06.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο     

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, θαη απφληεο νη : α)  

Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β) ν θ.  Βνπδνχξεο Ληθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέκα 2ν  : Ξεξί έγθξηζεο ζύλαςεο Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο 

θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 

«Απνθαηάζηαζε ηερλεηνύ ριννηάπεηα θαη πξνκήζεηα κεηαιιηθήο θεξθίδαο 510 ζέζεσλ ζην 

γήπεδν Εεπγνιαηηνύ» , πξ/ζκνύ 330.000,00€ (ζπκπι.Φ.Ξ.Α.) θαη νξηζκόο εθπξνζώπσλ 

Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 5. 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δεύηεξν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  όηι ο Δήμορ 

πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ςλοποίηζη ηηρ ανωηέπω ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ για ηην ππάξη ηος θέμαηορ, 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 100 ηος Ν. 3852/2010, ζύμθωνα με ηο οποίο :  

«Γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

θαη ηελ πινπνίεζε πξνκεζεηώλ θάζε είδνπο, νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, νη ζύλδεζκνη δήκσλ, ηα δίθηπα δήκσλ θαη 

πεξηθεξεηώλ ηνπ άξζξνπ 101, νη πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο δήκσλ, ε Κεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδαο θαη ε Έλσζε 

Πεξηθεξεηώλ, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία ζπληζηνύλ ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πξναλαθεξόκελνη 

θνξείο,………. κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Δεκόζην ή κε ηελ Εγλαηία Οδό Α.Ε. ή κε ηε 

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή κε ηελ Ε.Τ.Α.Δ. ή κε ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή κεηαμύ ηνπο ή θαη κε λνκηθά 

πξόζσπα……» 

  Επίζεο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή : ….ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ 

γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζε- σλ, πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ από εζληθνύο πόξνπο, 

πόξνπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα θαη απνθαζίδεη, όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ απνδνρή 

ρξεκαηνδόηεζεο ή επηδόηεζεο ή επηρνξήγεζεο πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πάζεο θύζεσο αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο. 
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ζ) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ θαη ηε ζύλαςε θάζε είδνπο πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

   ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

   Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε φπσο 

εηδηθφηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 1.-    Δγθξίλεη ηελ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηήο,   ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 100 ηνπ Λ3852/10 κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Απνθαηάζηαζε ηερλεηνύ ριννηάπεηα θαη πξνκήζεηα 

κεηαιιηθήο θεξθίδαο 510 ζέζεσλ ζην γήπεδν Εεπγνιαηηνύ», 330.000,00€ (ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α.) 

2.- Νξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

ελ ιφγσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ηνλ Αληηδήκαξρν θ. ηάρν Αλδξέα, κε αλαπιεξσηή απηνχ ην 

Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Σξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλν. 

 3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέινπ Βφραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, πνπ 

ζα απαηηεζνχλ. 

 

    Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, φπσο 

παξαθάησ: 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ 

κεηαμχ 

 

 «Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ»  

&  

«Γήκνπ Βέινπ Βφραο» 

  

 

 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΔΣΛΖΡΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ ΘΔΟΘΗΓΑΠ 510 ΘΔΠΔΩΛ ΠΡΝ «

ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ  »
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: 

«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΔΣΛΖΡΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ ΘΔΟΘΗΓΑΠ 510 ΘΔΠΔΩΛ 

ΠΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ» 

ηελ Σξίπνιε, ζήκεξα ηελ ……/……/2021 εκέξα ………………. ηνπ έηνπο 2021, κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

ζπκβαιινκέλσλ: 

1. ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Ξαλαγηώηε 

Λίθα πνπ εδξεχεη ζηελ Σξίπνιε, Πιαηεία Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, Σ.Θ. 22 1000, κε ΑΦΚ 998037420, ζην εμήο 

θαινχκελνο «Α΄ πκβαιιφκελνο», θαη 

2. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθν, πνπ 

εδξεχεη ζην Εεπγνιαηηφ Θνξηλζίαο, π. Θνθθψλε 2, Σ.Θ. 20001, κε ΑΦΚ: 997860963, ζην εμήο θαινχκελνο 

«Β΄ πκβαιιφκελνο» θαη 

 
Έρνληαο ππφςε: 

A. Tελ θείκελε Δζληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά: 

1. Σν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο», 

2. Σν Π.Γ.131/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ.3463/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα. 

4. Σν Λ. 4782/2021 (Α’ 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

5. Σν Λ.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΘ: 147/Α’ θαη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

6. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 3506/18-05-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο κε ην νπνίν δεηά ηελ ζχλαςε ηεο 

παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη αηηηνινγεί θαη ηεθκεξηψλεη επαξθψο ηελ αδπλακία ηνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 

Β. Σηο θαησηέξσ απνθάζεηο ησλ νηθείσλ πκβνπιίσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ : 

1. Σελ ππ’ αξηζκ. 26/401/16-11-2020 (ΑΓΑ:Χ5ΘΦ7Ι1-ΔΗ4) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε πίζησζεο χςνπο 330.000,00 € γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΔΣΛΖΡΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ ΘΔΟΘΗΓΑΠ 

510 ΘΔΠΔΩΛ ΠΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ», απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΘΑΠ 20% 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

2. Σελ κε αξ. πξση. 98166/08-04-2021 (ΑΓΑ:Φ5Κ57Ι1-ΧΧΤ) Απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο, γηα ην έηνο 

2021. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. …………………………………. Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο 

(ΑΓΑ:……………………), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. …………………………. Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ (ΑΓΑ:……………………),  κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

ΞΟΝΝΗΚΗΝ  
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  Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 26/401/16-11-2020 

(ΑΓΑ:Χ5ΘΦ7Ι1-ΔΗ4) Απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηελ δηάζεζε πίζησζεο χςνπο 330.000,00€ γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΔΣΛΖΡΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ ΘΔΟΘΗΓΑΠ 510 

ΘΔΠΔΩΛ ΠΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ», απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΘΑΠ 20% ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ηελ πξνκήζεηα». 

  Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πνδνζθαίξνπ θαη ηελ 

πξνκήζεηα κεηαιιηθήο θεξθίδαο 510 ζέζεσλ ζην γήπεδν Εεπγνιαηηνχ Θνξηλζίαο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ 

ην γήπεδν λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ. 

Αλαιπηηθά, πξνβιέπεηαη λα γίλεη απνμήισζε παιαηνχ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λένπ 

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θεξθίδαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ.  

  Γεδνκέλνπ φηη ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ κεηά απφ έγγξαθν αίηεκά ηνπ δεηά ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο θαη αηηηνινγεί θαη ηεθκεξηψλεη επαξθψο ηελ αδπλακία ηνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα πινπνηήζεη ηελ ελ 

ιφγσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ζπκβάιιεηαη κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ δηά ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο 

ζηελ νπνία εθρσξεί ην δηθαίσκα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, πνπ αθνξά ζηελ εδαθηθή ηνπ 

πεξηθέξεηα σο Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ ζηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ–ΠΘΝΞΝΠ-ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΔΟΓΩΛ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί: 

I) Ζ κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΔΣΛΖΡΝ 

ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ ΘΔΟΘΗΓΑΠ 510 ΘΔΠΔΩΛ ΠΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ», απφ 

ην Γήκν Βέινπ Βφραο (Θχξηνο ηνπ Έξγνπ) ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη 

Υξεκαηνδφηεζεο). 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ‘ηεο Ξξνκήζεηαο’ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, αλαιακβάλεη λα ιεηηνπξγήζεη σο Φνξέαο ινπνίεζεο θαη Σξεκαηνδόηεζεο  ηνπ Έξγνπ λα 

εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο (ενδεικτικά): 

1. χληαμε ηεο κειέηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

2. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

3. Τπνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

4. Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ‘ηεο Ξξνκήζεηαο’. 

5. Λα ρξεκαηνδνηεί ηαθηηθά ην Πξφγξακκα θαη ε εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ λα γίλεηε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ‘ηεο Ξξνκήζεηαο’. 

6. Παξαιαβή ‘ηεο Ξξνκήζεηαο’ ζην ζχλνιφ ηεο, έσο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

7. Παξάδνζε ‘ηεο Ξξνκήζεηαο’ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζην Γήκν Βέινπ Βφραο. 

Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, σο Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο 

θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

ΑΟΘΟΝ 2 
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ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΡΩΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΩΛ 

Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα: 

2.1. Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, σο Φνξέαο ινπνίεζεο θαη Σξεκαηνδόηεζεο αλαιακβάλεη: 

 Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ‘ηνπ έξγνπ’. 

 Λα θαηαξηίζεη ηελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ‘ηνπ έξγνπ’. 

 Λα πξνβεί ζηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ απφ πφξνπο ΘΑΠ 20% 

 Λα δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ‘ηεο Πξνκήζεηαο’, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ‘πξνζθνξψλ’ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Λα επηβιέπεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην έξγν θαη λα ην παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Λα παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειέζεη ηηο πιεξσκέο ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

 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 γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 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 δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν ρψξν, πνπ ρξεηάδεηαη , θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα δηαζέζηκα 

ζηειέρε ηεο ζηα γξαθεία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ 

 Λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε, δηαβνχιεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ. 

 Λα νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

2.2. ν Γήκνο Βέινπ Βόραο,  σο Θχξηνο ηνπ Έξγνπ, αλαιακβάλεη: 

 Λα 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 ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

5 ηεο παξνχζαο. 

 Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο, ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή 

δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ‘ηνπ Έξγνπ’. 

 Λα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Εεπγνιαηηνχ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, 

αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο εμ νινθιήξνπ ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

 Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ. 

 

ΆΟΘΟΝ 3 

ΞΝΠΑ ΘΑΗ ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ‘ηεο Πξνκήζεηαο’ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ Δπξώ (330.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σερληθφ Πξφγξακκα ΘΑΠ 20% ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Ζ πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Θ.Α.Δ: 071/9787.0003 πίζησζεο θαη θαηαρσξήζεθε κε α/α 

1414 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε Α/Α Βεβ:1433 
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ΑΟΘΟΝ 4 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη δώδεθα (12) κήλεο, θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ‘ηνπ Έξγνπ’ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ θαη παξάδνζε ηνπ Γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Εεπγνιαηηνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηε 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, δηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο, ζην Γήκν Βέινπ Βφραο, ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η  ηεο παξνχζαο. 

2. Σν παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα είλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο λα ηξνπνπνηείηαη ελ κέξεη ή ζπλνιηθά κε 

λεφηεξε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ 

κειεηψλ ή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (φπσο ε αλάγθε ζχληαμεο ή θαη αλαζέζεσο κειεηψλ, νη δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ε δηάιπζε ηεο εξγνιαβίαο, θ.α.) θαζψο θαη θαζπζηεξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδνηήζεσλ, 

δεκνπξαζηψλ θαη ινηπψλ αλαγθψλ (φπσο π.ρ. ελζηάζεηο ζην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο, αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ πνπ 

πξνέθπςε θ.α.) . Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ρξνληθή θαη δε κπνξεί λα επηθέξεη νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ σο απηφο θαζνξίζηεθε ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Ο κέγηζηνο ρξφλνο 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο αξρηθήο βξαρχβηαο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ επσλπκία «Θνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηελ Θφξηλζν. 

Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ:  

- θ. ………………………………………. , ν νπνίνο νξίδεηαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή 

ηνπ  ……………………………………………., 

- θ. …………………………………….. πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. ………………………………………….. 

πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν, 

- θ. ………………………………… Γεκνηηθφ χκβνπιν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. ………………………………………. Γεκνηηθφ 

χκβνπιν. 

2.   Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο νξίδνπλ ηα κέιε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

3. Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη, ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα, ε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε 

πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ‘ηνπ έξγνπ’, ε πέξαλ ησλ ηξηάληα εκεξψλ 

παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη, 

ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο. 

4. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη 
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ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο, έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. 

Υξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 

5.  Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ 

δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Σερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, 

γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ‘ηεο 

Πξνκήζεηαο’, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Σερληθήο 

Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ 

δχν (2) ή ηξεηο (3) Σερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ κεηά απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, θαη ζα ζπλεδξηάδεη, ζα 

γλσκνδνηεί θαη ζα εθθέξεη άπνςε ζηα πιαίζηα ησλ ππαιιειηθψλ ηεο θαζεθφλησλ ρσξίο επηπιένλ εηδηθή ακνηβή. Ζ 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ζα νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο.  

6. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξίκελν θαη έθηαθηα όηαλ ην δεηήζεη 

εγγξάθσο έλα από ηα κέιε ηεο. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη 

εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ ππνγξαθνχλ. 

7.  Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο 

πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θνξείο. 

8.  Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο, ζα θαζνξηζζνχλ 

κε απνθάζεηο ηεο. 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ – ΠΛΔΞΔΗΔΠ- ΟΖΡΟΔΠ 

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη 

ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. ε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο φξνπ, ή θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ή ππαλαρψξεζε, ε πνηληθή ξήηξα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% 

επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Σν πνζφ απηφ ζα θαηαηίζεηαη ζηελ θνηλή επηηξνπή, ε νπνία ζα απνθαζίδεη γηα 

ηε δηάζεζή ηνπ ππέξ ηνπ δεκησζέληνο ή δεκησζέλησλ. Σα πνζά πνπ δελ επηζηξέθνληαη αδηθαηνινγήησο 

επηβαξχλνληαη κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ΑΟΘΟΝ 7  

ΔΘΛΖ ΦΝΟΔΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, έλαληη ηνπ Θπξίνπ 

ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη έλαληη ησλ ηξίησλ επζχλεηαη εηο νιφθιεξν κε ηνλ Θχξην 

ηνπ Έξγνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΔΘΞΟΝΠΩΞΖΠΖ 

Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, δηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο, εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ην 

Γήκν Βέινπ Βφραο έλαληη ησλ ηξίησλ, θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο 

αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. 
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ΑΟΘΟΝ 9 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

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

ζχκβαζεο θαη πνπ δε ζα επηιχεηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα 

επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Θνξίλζνπ αλάινγνπ βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο.  

ΑΟΘΟΝ 10 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
1. πνθαηάζηαζε. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ ηξίην, γηα ηελ πινπνίεζε 

‘ηνπ Έξγνπ’. Αλ ρσξίζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη 

ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο. 

2. Ξλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ην Φνξέα 

Τινπνίεζεο (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπκβαιινκέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο 

θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ‘ηνπ Έξγνπ’, ζα αλήθνπλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα, ζα είλαη 

πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ 

Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ‘ηεο Ξξνκήζεηαο’ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή 

ιχζε ηεο χκβαζεο. Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ 

ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο. 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ εγγξάθσο κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εθάζηνηε θείκελεο λνκνζεζίαο 

θαη λνκνινγίαο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

2. Ζ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε 

θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή 

αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

 
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ 

ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ δχν. 

ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 

1. Γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ 

Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

  
 

ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΛΗΘΑΠ 

 
 

2. Γηα ην Γήκν Βέινπ Βόραο 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 
 

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 
(Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Π..) 

ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ – ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 
 

χληαμε κειέηεο θαη έγθξηζή ηεο Έλαο (1) κήλαο 

Γηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο θαη αλάδεημε αλαδφρνπ (απφ 

ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο κέρξη ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ)  

Σέζζεξηο (4) κήλεο 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο (ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ) Έμη (6) κήλεο 

Υξφλνο εγγχεζεο (απφ ηελ βεβαίσζε πεξαηψζεσο έσο ην 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν δηάζηεκα ζπληήξεζεο) 

- 

Οξηζηηθή παξαιαβή (κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο) Έλαο (1) κήλαο 

πλνιηθή εθηηκψκελε δηάξθεηα Γψδεθα (12) κήλεο 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 
(Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Π..) 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 144/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

ΔΡΓΟ :

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

1 Προμήθεια και ηοποθέηηζη ζσνθεηικού τλοοηάπηηα m2 7.000,00 28,00 196.000,00

2 Μεηαλλική Κερκίδα 510 θέζεων ηεμ 1,00 70.129,00 70.129,00

266.129,00

266.129,00

24,00% 63.870,96

329.999,96

0,04

330.000,00

Κόρινθος,         /        /2021

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

Υρήζηος Μπακόλας

 Μητανολόγος Μητανικός Σ.Δ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟΝ Φ.Π.Α. ΜΔΣΑ ΣΖ ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ:

Κόρινθος,            /        /2021 Κόρινθος,          /       /2021

Προζηίθεηαι δαπάνη Φ.Π.Α. 24%

Σσνολική δαπάνη εργαζιών τωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟΝ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ύνολο Δργαζιών Ομάδας: ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ

ΚΑΠ 20%  (ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ:ΚΑΠ002020040)

Προϋπ.: 330.000,00 €

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΚΟΡΗΝΘΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΔΡΚΗΓΑ 510 ΘΔΔΩΝ ΣΟ 

ΓΖΠΔΓΟ ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

A/A Είδος Εργαζιών
Κωδικός

Άρθροσ

Κωδικός

Αναθεώρηζης
Α.Τ.

Μον.

Mεηρ.
Ποζόηηηα

Τιμή

Μονάδας

(Εσρώ)

Δαπάνη (Εσρώ)

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

Ζ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ Σ.Γ.Π.

μσρλόγλοσ Μσρζίνη

Αρτιηέκηων Μητανικός Π.Δ. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ

Λούηας Νικόλαος

Πολιηικός Μητανικός Π.Δ. 
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                                                                               1.- Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο 

                                                                               2.- Πηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

        

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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