
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 48/ 21 Γεθεκβξίνπ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   378/2021. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Κηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21ε  Γεθεκβξίνπ  2021, εκέξα  Σξίηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10212/17.12.2021  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,  

β] δξάιεο Κηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο   θαη απόληεο ηα κέιε : α] Κπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, β] Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Ληθόιανο. 

  Σνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Θαιιίξε Καξία , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 5ν : Έγθξηζε ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ηελ  

               «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.- Α. Ο.Σ.Α.» γηα ηελ πινπνίεζε ηεζζάξσλ Πξάμεσλ θαη  

                θαζνξηζκόο ησλ όξσλ απηήο. 

    
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέκπην   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Ο.Δ. , ηα θάησζη :  

Θέμα: Έγκπιση σύνατηρ Ππογπαμματικήρ ύμβασηρ τος Γήμος Βέλος Βόσαρ  με την «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. 

– Α.Ο.Σ.Α» για την ςλοποίηση τεσσάπυν Ππάξευν και καθοπισμόρ όπυν αςτήρ. 

Ο Γήμαπσορ Βέλος Βόσαρ, 

έρνληαο ππόςε: 

1. Σν λ. 4412/2020 (Α΄ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2015/25/ΔΔ)». 

2. Σν λ. 4674/2020 (Α΄ 53) «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξύζκηζε 

δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», αξ. 2 θαη 4 

3. Σν λ. 3852/2010 (Α΄ 87) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Θαιιηθξάηεο» άξζξν 100 & πεξ. ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 

4. Σελ Δγθύθιην 200 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε αξ. πξση. 37260/16.6.2020 θαη ζέκα «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Αλαπηπμηαθώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Θνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ λ. 4674/2020 (Α’ 53) θαη λ. 4690/2020 (Α’ 104)» 

5. Σελ αξηζ. 3705/22.7.2021 Πξάμε ύζηαζεο ηεο ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ. – ΑΟΣΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία κεηαμύ ησλ 

ζθνπώλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη ε Δπηζηεκνληθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ κειώλ ηεο 

6. Σν ππ’αξίζκ. 10153/16-12-2021 ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο  

Δισηγείται : 

1. Σελ έγθξηζε ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο κε ηελ 
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«ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α» γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη Πξάμεσλ: 

Α. ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ρώξνπ πξαζίλνπ 

πιαηείαο Παπαθσλζηαληηλνπ ζηε Γ.Θ. Εεπγνιαηηνύ» ζηνλ άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 (ΑΠ2) «Αζηηθή 

Αλαδσνγόλεζε & Ινηπέο Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο 

Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» γηα ην έηνο 2021. 

Β. ηελ σξίκαλζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Α. Σξίηζεο» θαη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπο  

Γ. ηελ  ζύληαμε Κειέηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θηίξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κεηά ην 

έηνο 1989 ζην Γήκν Βέινπ Βόραο 

Γ.  ηελ ζύληαμε ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ Βόραο.  

2. Σελ  έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. 

3. Σνλ νξηζκό ησλ δύν κειώλ ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, σο εμήο: 

 θ. ηάρνο Αλδξέαο ,  σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, θαη πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Ράπηε Θεόδσξν , κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

 θ. Ρόδνο Ληθόιανο , σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλν, 

κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

4. Σνλ νξηζκό κειώλ ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο κε ηνλ/ηελ αλαπιεξσηή/ηξηα ηνπ, σο εμήο: 

θ. Πνιίηε Γεκήηξην σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή ηνλ  θ. Πεληέξε 

Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο, 

θ. Πνιίηε Γεκήηξην, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή  ηνλ θ. 

Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  

ηελ Πξάμε  (γ) ηνλ θ. Πνιίηε Γεκήηξην, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή  ηνλ θ. 

Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  

ηελ Πξάμε  (δ) ηελ θα αληάξκε Γεσξγία, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή  ηνλ θ. 

Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  

5. Λα εμνπζηνδνηεζεί ν Γήκαξρνο Βέινπ Βόραο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιόγσ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. 

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

   Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο 

εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

 1.-    Δγθξίλεη ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε θαη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο απηήο,   ζύκθσλα κε ην άξζξν 

100 ηνπ Λ3852/10 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο , γηα ηελ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη Πξάμεσλ: 

Α. ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ρώξνπ 

πξαζίλνπ πιαηείαο Παπαθσλζηαληηλνπ ζηε Γ.Θ. Εεπγνιαηηνύ» ζηνλ άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 (ΑΠ2) «Αζηηθή 

Αλαδσνγόλεζε & Ινηπέο Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο 

Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» γηα ην έηνο 2021. 

Β. ηελ σξίκαλζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Α. Σξίηζεο» θαη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπο  

 

Γ. ηελ  ζύληαμε Κειέηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θηίξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κεηά 

ην έηνο 1989 ζην Γήκν Βέινπ Βόραο 

Γ. ηελ ζύληαμε ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ αθηλήησλ πξνο δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο.  
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2.- Οξίδνληαη σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη θάησζη: 

- Ο θ. ηάρνο Αλδξέαο ,  σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, θαη πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ. Ράπηε Θεόδσξν , κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

- Ο θ. Ρόδνο Ληθόιανο , σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σξηαληαθύιινπ 

Θσλζηαληίλν, κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

 

3.- Οξίδνληαη ηα κέιε  ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο εθ 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, σο εμήο: 

- Γηα ηελ Πξάμε (α) ηνλ θ. Πνιίηε Γεκήηξην σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή ηνλ  

θ. Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο, 

- Γηα ηελ Πξάμε (β) ηνλ θ. Πνιίηε Γεκήηξην, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή  ηνλ 

θ. Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  

- Γηα ηελ Πξάμε  (γ) ηνλ θ. Πνιίηε Γεκήηξην, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή  

ηνλ θ. Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  

-Γηα ηελ Πξάμε  (δ) ηελ θα αληάξκε Γεσξγία, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε αλαπιεξσηή  

ηνλ θ. Πεληέξε Πέηξν,  ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο  

 

 4.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέινπ Βόραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, πνπ ζα 

απαηηεζνύλ. 

 

    Οη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, όπσο 

ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα . 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 378/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία  

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

(Άξζξν 100, Λ.3852/2010) 

Όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην  Άξζξν 179 ηνπ Λ. 4555/2018  

                      

                        Απ.Ππωη:…………… 

ΑΓΑΜ: …………….…………………… 

 

 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

 

«ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ» 

 

ΚΑΗ ΣΟΤ 

 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αναπηςξιακόρ Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», με διακπιηικό ηίηλο 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» 

 

 ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΑΞΔΗ:  

 

Α. Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ςποβολή ππόηαζηρ ζηο Ππάζινο Σαμείο με ηίηλο «Αναβάθμιζη αζηικού 

εξοπλιζμού και σώπος ππαζίνος πλαηείαρ Παακωνζηανηινος ηηρ Γ.Κ. Εεςγολαηιού» 

Β. Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ωπίμανζη έπγων ηος ππογπάμμαηορ «Α. Σπίηζηρ» και ηην δημοππάηηζη ηοςρ 

Γ. Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ζύνηαξη Μελέηηρ παθηηικήρ πςποπποζηαζίαρ για ηα κηίπια ηων ζσολείων πος 

έσοςν ανεγεπθεί μεηά ηο έηορ 1989 ζηο Γημο Βέλος Βοσαρ. 

Γ. Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ζύνηαξη  αποηςπώζεων ακινήηων ππορ διόπθωζη κηημαηολογικών εγγπαθών 

ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ. 

 

 

Εεςγολαηιό, Γεκέμβπιορ 2021  
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Η Κ Ζ     Τ Μ Β Α  Ζ 

 

ήμεπα, ηην……ηΓεκεμβπίος, ημέπα …………………. και ώπα………… ζηο Γημοηικό Καηάζηημα Εεςγολαηιού 

οι  καηωηέπω θοπείρ :  

 

1. Ο ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ, πνπ εδξεχεη ζηε Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ, ζηελ νδφ  π. Κνθθσλε 2, Σ.Κ.: 20006 θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ην Γήκαξρν, θο. Αννιβα Παπακςπιάκο. 

2. Ο  «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αναπηςξιακόρ Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», με διακπιηικό ηίηλο 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», πνπ εδξεχεη ζηελ Κφξηλζν, Δζληθήο Αληίζηαζεο 38, Σ.Κ.: 20131 κε ΑΦΜ 

801619644 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Πξφεδξν θ. ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ ηνπ ………………. ζχκθσλα κε ηε αξηζ. 4/1-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ. 

  

ΔΥΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖ : 

1. Σελ αδπλακία ιφγσ α) ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη β) έιιεηςεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

δηαζέζηκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη γ) ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (πξνγξακκάησλ Ζ/Τ) ηεο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, γηα ηελ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσλ πξάμεσλ. 

2. Σν γεγνλφο φηη ε «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» εθαξκφδεη χζηεκα Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ENISO 9001:2015βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 20001210006085θαη δηαζέηεη Γηαρεηξηζηηθή 

Δπάξθεηα, βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 20401210006086, ζχκθσλα κε ην ENISO1429:2008 φπσο 

εμεηδηθεχεηαη ζηνπο νδεγνχο εθαξκνγήο ΔΛΟΣ 1431-1, ΔΛΟΣ 1431-2, θαη ΔΛΟΣ 1431-3 γηα ην Πεδίν Δθαξκνγήο: 

«Γηαρείξηζε θαη Τπνβνιή Υξεκαηνδνηήζεσλ ζε Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα, Σερληθή Δπάξθεηα Μειεηψλ – Έξγσλ – 

Τπεξεζηψλ, Γηαρείξηζε Γεκνπξαζηψλ θαη Γηαγλσζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Οηθνλνκηθή Δπάξθεηα Πξνκεζεηψλ, 

Γηαρείξηζε Σερληθήο – Οηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο». 

3. Σελ ππ’ αξηζ. ……………………………απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο πεξί  

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

θνπ. Αλληβα Παπαθπξηάθνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. ………………………Απφθαζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ 

Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο θαη 

εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θνπ. Νανόποςλος Βαζιλείος Πξνέδξνπ ηεο «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. –Α.Ο.Σ.Α.» γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

5.  Σν ππ’αξίζκ. 10153/16-12-2021 ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο 

Α. Σο ιζσύον Θεζμικό Πλαίζιο 

 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 – ΦΔΚ 147/Α/8-08-2016«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2015/25/ΔΔ)».  

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο 4 ηνπ Ν.4674 / 2020 «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 53 

Α/ 11-03-2020).  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 – ΦΔΚ 87/Α/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

4. Σελ εγθχθιην 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζσηεξηθψλ θαη Οξγάλσζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – 

χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ 

λ.4674/2020 (Α  53) θαη λ. 4690/2020 (Α  104).  

5. Σνπ Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρχζκηζε γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ΟΣΑ α   θαη β   βαζκνχ». 
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 6. Σελ αξηζ. 3705/22.7.2021 Πξάμε χζηαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ κε ηελ επσλπκία 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», πνπ θαηαρσξήζεθε λνκίκσο ζην ΓΔΜΖ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 

160261237000  

 

 

ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΚΑΗ ΤΝΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΞΖ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη πεξηέρεη:  

 Πξννίκην  

 Αληηθείκελν Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

 Πφξνη - Υξεκαηνδφηεζε  

 Υξνλνδηαγξάκκαηα Τινπνίεζεο 

 Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ  

 Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  

 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  

 Αληηζπκβαηηθή πκπεξηθνξά - πλέπεηεο 

 Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 Δηδηθνί Όξνη 

 Σειηθέο Γηαηάμεηο  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

Ο Γήκνο Βέινπ Βφραο ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη: 

 

Α. ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν κε ηίηιν «Αναβάθμιζη αζηικού εξοπλιζμού και σώπος ππαζίνος 

πλαηείαρ Παπακωνζηανηινος ζηη Γ.Κ. Εεςγολαηιού» ζηνλ άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 (ΑΠ2) «Αζηηθή 

Αλαδσνγφλεζε & Λνηπέο Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο 

Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» γηα ην έηνο 2021. 

 

Β. ηελ ωπίμανζη έπγων ηος ππογπάμμαηορ «Α. Σπίηζηρ» και ηην δημοππάηηζη ηοςρ  

 

Γ. ηελ  ζύνηαξη Μελέηηρ παθηηικήρ πςποπποζηαζίαρ για ηα κηίπια ηων ζσολείων πος έσοςν ανεγεπθεί μεηά ηο 

έηορ 1989 ζηο Γήμο Βέλος Βόσαρ 

 

Γ.  ηελ ζύνηαξη ηοπογπαθικών αποηςπώζεων ακινήηων ππορ διόπθωζη κηημαηολογικών εγγπαθών ηος Γήμος 

Βέλος Βόσαρ. 

 

Ωζηφζν ε αδπλακία ιφγσ ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ θαη 

έιιεηςεο ηνπ απαηηνχκελνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

(πξνγξακκάησλ Ζ/Τ) ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο γηα ηελ εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ πξάμεσλ, 

φπσο βεβαηψλεηαη θαη κε ην  ππ’αξίζκ. 10153/16-12-2021 ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο,  απαηηεί ζπλεξγαζία κε ηελ«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – 

Α.Ο.Σ.Α.», θαη ε νπνία θαηέρεη ηα απαηηνχκελα κέζα (πιηθά θαη νξγαλσηηθά) γηα ηελ (ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή) 

ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξάμεσλ θαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ απφ θνηλνχ νινθιήξσζε σξίκαλζεο ηνπ 

έξγνπ.  

 

Δλ φςεη απηψλ, ν Γήκνο Βέινπ Βνραο ζπκβάιιεηαη κε ηελ«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.»κε ηελ παξνχζα 

Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο θαη εηδηθά ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
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θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, ιφγσ ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη έιιεηςεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (πξνγξακκάησλ 

Ζ/Τ) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ.  

 

Ζ «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» 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., πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμεη αξκνδηφηεηεο ζχληαμεο κειεηψλ. Ζ «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» σο  Αλαπηπμηαθνο νξγαληζκφο 

ηνπηθήο Απηνδηνηθεζεο   κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Έηζη, κέζσ ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο επηηπγράλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

Ζ «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» 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.  

 

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

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 

Με 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 θαη ζχληαμε ησλ θάησζη :  

 

Α) ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ πξαζίλνπ 

πιαηείαο Παπαθσλζηαληίλνπ ζηε Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ»  θαη εηδηθφηεξα: 

1.χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

2.χληαμε θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Β) ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ππνέξγσλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην  πξνγξάκκα «Αληψλεο 

Σξίηζεο» ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο ΑΣ01  θαηφπηλ ηεο έληαμεο ηνπο ζην Πξφγξακκα ηνπ ΤΠ.Δ. θαη εηδηθφηεξα : 

1. ζηελ πξφζθιεζε ΑΣ01 ηελ πξάμε κε γεληθφ ηίηιν «Βειηίσζε θαη αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο 

Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ –Βξαραηίνπ ,Σ.Κ. Κνθθσλίνπ θαη Σ.Κ. Βνρατθνπ, θαη Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ 

πδξνκεηξεηψλ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο Γήκνπ Βέινπ Βφραο» πξνππνινγηζκνχ  6.956.542,29 

Δπξψ, 

 

Γ) ηελ  ζχληαμε Μειέηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θηίξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κεηά ην έηνο 1989 

ζην Γήκν Βέινπ θαη εηδηθφηεξα : 

1. χληαμε Σερληθήο έθζεζεο  κειέηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θηίξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κεηά 

ην έηνο 1989 (17-2-1989) γηα ηα νπνία ππάξρεη κελ νηθνδνκηθή άδεηα αιιά δελ βξέζεθε κειέηε παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο ή θηίξηα πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά ηηο 17-2-1989 ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα.  

2. χληαμε γεληθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 

 

ΑΔΑ: 6ΘΞΤΩ9Π-Χ2Α



Γ) ηε ζχληαμε  απνηππψζεσλ αθηλήησλ πξνο δηφξζσζε θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο θαη 

εηδηθφηεξα:  

α) Απνηχπσζε ησλ γεσηεκαρίσλ ζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαηάιιειεο θιίκαθαο κε παξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

(ζρέδηα – ζπληεηαγκέλεο) πνπ ηεξνχληαη ζηε ρσξηθή βάζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ ζε ζπληεηαγκέλεο ζην 

Δ.Γ..Α ’87. 

β) Τπνινγηζκφο εκβαδνχ: Τπνινγίδνληαη νη λέεο ηηκέο εκβαδνχ ζχκθσλα κε ηηο θνξπθέο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη γεσκεηξηθέο κεηαβνιέο θαη ειέγρνληαη ηπρφλ απνθιίζεηο εκβαδψλ κε 

βάζε ηηο απνδεθηέο απνθιίζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

γ) Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ή ην δηάγξακκα γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ απφ ηνλ κειεηεηή 

ηνπνγξάθν κεραληθφ. 

δ) Σα θηεκαηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην απφζπαζκα ησλ ζεκείσλ εμάξηεζεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ γεσηεκαρίνπ. Σν απφζπαζκα ζα πεξηιακβάλεη: 

• ηα ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ηνπ θξαηηθνχ δηθηχνπ (ΓΤ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε 

•  ηα ηδξπζέληα ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θαηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε 

• ηα ζεκεία αζηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ δηθηχνπ ζπλνδεπφκελα απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο, ηα ζθαξηθήκαηα θαη ηηο 

θσηνγξαθίεο ησλ ζεκείσλ απηψλ, εθηφο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Γ.Τ.. 

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

Γήκνπ Βέινπ Βφραο, πνπ ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ, ζχκπξαμεο θαη έγθξηζεο ησλ κειεηψλ, ελψ ε 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. –  Α.Ο.Σ.Α.»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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΡΟΗ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

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

ζην πνζφ ησλ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.. Σν πνζφ απηφ ζα ζπλεηζθέξεη ν 

Γήκνο Βέινπ Βφραο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεξρφκελν απφ ίδηνπο πφξνπο. 

Ζ«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» ζα ζπλεηζθέξεη κε ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία απφ αληίζηνηρα έξγα, ηηο 

ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεσλ πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

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

Ζ απνπιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ 

Οξγαληζκνχ ΟΣΑ.  

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 Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 

Α. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε «Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα  ηελ ππνβνιή Πξφηαζεο ζην Πξάζηλν 

Σακείν κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ πξαζίλνπ πιαηείαο Παπαθσλζηαληηλνπ ζηε Γ.Κ. 

Εεπγνιαηηνχ»  είλαη ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

 

Β. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε «Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηελ  ωπίμανζη έπγων ηος 

ππογπάμμαηορ «Α. Σπίηζηρ» είλαη ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηελ έγθξηζε απφ ην 

ΤΠΔ. 

 

Γ. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε «Τπηπεζίερ ςμβούλος ζύνηαξη Μελέηηρ παθηηικήρ 

πςποπποζηαζίαρ για ηα κηίπια ηων ζσολείων πος έσοςν ανεγεπθεί μεηά ηο έηορ 1989 ζηο Γήμο Βέλος)» είλαη 

ηξεηο  (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

ΑΔΑ: 6ΘΞΤΩ9Π-Χ2Α



 

Γ. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε «Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηη ζύνηαξη  αποηςπώζεων 

ακινήηων ππορ διόπθωζη κηημαηολογικών εγγπαθών ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ» είλαη εμη (6) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

 

Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΗ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο απηήο. Ο ρξφλνο έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία ή/θαη ηξίην θνξέα είλαη ελδεηθηηθφο. Γηα ηηο αλσηέξσ πξάμεηο ην 

ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη γηα ζπνπδαίν κφλν ιφγν κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ  

1. Ο Γήμορ Βέλος Βόσαρ αναλαμβάνει:  

 Να 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. 

 Να εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ελδέρεηαη λα γίλνπλ αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Να 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. 

 Να νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7. 

 Να 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. 

 Να ζπγθαιεί  ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο σο θαη ηνπ έξγνπ γεληθφηεξα. 

 Να θαηαβάιεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο ζηε «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

2. Ζ «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» αναλαμβάνει: 

 Να ζπγθεληξψζεη θαη νξγαλψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην Γήκν. 

 Να 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. 

 Να 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. 

 Να 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. 

 Να 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. 

 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7. 

 Να παξαδψζεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία φια ηα αξρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή απφ αληίζηνηρα 

ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Να ππνζηεξίμεη ην Γήκν πινπνηψληαο φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

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: 

ΑΔΑ: 6ΘΞΤΩ9Π-Χ2Α



 Σνλ θ. ………………………………………. ,σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο , θαη Αληηπξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. ………………………………. 

 Σνλ θ. ………………………………………………, εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο , κε αλαπιεξσηή ηνλ 

θ. …………………………………………………., 

 Σνλ θν ………………………………………… Πξφεδξν ηεο «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», εθπξφζσπν 

ηεο «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» κε αλαπιεξσηή ηνλ θν ……………………………., Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

2. Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (Κ.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 Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. Ο Πξφεδξνο έρεη 

ηελ επζχλε ζχγθιηζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κνηλήο 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 Κ.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 Κ.Δ.Π.ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βέινπ Β. Ζ «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» ππνρξεψλεηαη λα 

ηεξεί φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία (αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ) πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηα 

νπνία νθείιεη λα επηδεηθλχεη φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ή ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

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

10. Ζ Κ.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) θαη εηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο γηα θάζε κέηξν πνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ βέιηηζηε 

πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

11. Ζ Κ.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. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο, 

ιεθζείζεο κε πιεηνςεθία. 

13. Ζ Κ.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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

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

ζπγθξνηείηαη Γηκειήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ: 

(κπνξεί γηα θάζε πξάμε λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Γήκν) 

1.1. Κ.…………………………………………………….., δεκνηηθφο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ 

θαη Μειεηψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο κε αλαπιεξσηή ηνλ 

θ.……………………………………………………….., δεκνηηθφο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ 

θαη Μειεηψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο 

1.2. Κν …………………………………. κε αλαπιεξσηή ηελ θα ……………………….. (πλεξγάηεο ηεο 

Γεκφπξαθηνο ) 

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

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.»γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

θνηλνπνηνχληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηελ Κνηλή 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΣΗΤΜΒΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ - ΤΝΔΠΔΗΔ 

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 «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», 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 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. Καζπζηέξεζε πιεξσκήο δηαζηήκαηνο 40 εκεξψλ κεηά απφ ηελ έγθξηζε πιεξσκήο απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο, απνηειεί αηηία γηα αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ θαη θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο, χςνπο 7% 

εηεζίσο. Καηά ηελ πεξίπησζε απηή, απηνδηθαίσο, ρνξεγείηαη ηζφρξνλε παξάηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο.  

5. Ζ Κνηλή 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 «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη πνπ δε 

ζα δηεπζεηείηαη απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα Κνξίλζνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ11 

ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Τποκαηάζηαζη. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. Α.Ο.Σ.Α. ε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ ηξίην γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ππάξμεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.  Α.Ο.Σ.Α.  επζχλεηαη γηα θάζε 

πηαίζµα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηεο. 

 

Πνεςµαηικά δικαιώµαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, µειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ην 

ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. Α.Ο.Σ.Α (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπµβαιινµέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο 

παξνχζαο χµβαζεο θαη ησλ ζπµβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. Α.Ο.Σ.Α. ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσµα λα ηα επαλαρξεζηµνπνηήζεη 

ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνµίµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο θαη ζα 

παξαδνζνχλ ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
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ιήμε ή ιχζε ηεο χµβαζεο.Σα ζρεηηθά πλεπµαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψµαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή αµνηβήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Κακία 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 Κνηλήο 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. 

 

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 «ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

ΓΗΑ ΣΟ 

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ 

 

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 

«ΓΖΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

……………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Η 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

Καηηγοπίερ Δπγαζιών 

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.   

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1: ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  

Α/Α  Καηεγνξία Μειέηεο  Πιήζνο  

Κφζηνο αλά 

κνλάδα (ζε 

€)  

πλνιηθφ 

θφζηνο  

(ζε €) *  

Α  

Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα 

ηελ ππνβνιή Πξφηαζεο 

ζην Πξάζηλν Σακείν κε 

ηίηιν ««Αλαβάζκηζε 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ρψξνπ πξαζίλνπ πιαηείαο 

Παπαθσλζηαληίλνπ ζηε 

Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ» 

1. χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ 
1 6.000€  6.000€  

2. χληαμε θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο 1 4.000€  4.000€  

 

Β  

Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα 

ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ππνέξγσλ πξνκεζεηψλ & 

ππεξεζηψλ πξάμεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Α. 

Σξίηζεο» 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  

ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν "Οινθιήξσζε ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ έξγνπ: ΤΓΡΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

[Δλνπνίεζε – βειηίσζε δηθηχσλ Ύδξεπζεο 

Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ Βξαραηίνπ – 

Εεπγνιαηηνχ]"» 

1 2.000€  2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  

ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Σ.Γ. Κνθθσλίνπ» 

1 2.000€  2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  

ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο» 

1 2.000€  2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  

ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν «Μειεηε αληηθαηάζηαζεο 

εμσηεξηθνπ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο βνρατθνπ» 

1 2.000€  2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  

ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν πδξνδφηεζε δήκνπ 

βέινπ-βφραο απφ πθηζηάκελν δίθηπν κεηαθνξάο 

χδαηνο πεγψλ ηπκθαιίαο. 

 2000€  2000€  

Γ  

Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα 

ηελ ζχληαμε Μειέηεο 

παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα 

θηίξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ 

έρνπλ αλεγεξζεί κεηά ην 

έηνο 1989 ζην Γήκν 

Βέινπ Βφραο. 

χληαμε Σερληθήο έθζεζεο  κειέηεο παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο 
1 4000€  

 

4000€  

 

χληαμε γεληθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 

ιεπηνκεξεηψλ 
1 

 

 

7000€  7000€  

Γ  

Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα 

ηελ ζχληαμε  

απνηππψζεσλ αθηλήησλ 

πξνο δηφξζσζε 

1.Απνηχπσζε ησλ γεσηεκαρίσλ ζε ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα 
1 6.000€  6.000€  

2 . Τπεξεζίεο δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθψλ 

εγγξάθσλ 
1 3.000€  3.000€  
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θηεκαηνινγηθψλ 

εγγξαθψλ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ Βφραο. 

*ςνολικό κόζηορ δαπανών ζςμπεπιλαμβανομένων θόπων και κπαηήζεων  40.000,00 €  

 

Πποεκηίμηζη κόζηοςρ 

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.  

Ωο 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 ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη ηε λνκνζεζία. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.2.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ, ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

Α/Α Κέληξν δαπάλεο  

Μεληαίν 

άκεζν 

θφζηνο 

θέληξνπ 

δαπάλεο * ( 

ζε €) 

Αλζξσπνκήλεο 

απαζρφιεζεο 

αλά ζηάδην ηνπ 

έξγνπ  

Κφζηνο αλά 

θέληξν δαπάλεο 

θαη αλά ζηάδην 

(ζε €) 

Α 

Τπεξεζίεο πκβνχινπ 

γηα ηελ ππνβνιή 

Πξφηαζεο ζην Πξάζηλν 

Σακείν κε ηίηιν 

««Αλαβάζκηζε αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ 

πξαζίλνπ πιαηείαο 

Παπαθσλζηαληίλνπ ζηε 

Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ» 

1. χληαμε ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ 

1.500 € 4,00 6.000€  

2. χληαμε θαη πξνεηνηκαζία 

θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο 1.500 € 2,67 4.000€  

 

Β 

Τπεξεζίεο πκβνχινπ 

γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ππνέξγσλ πξνκεζεηψλ & 

ππεξεζηψλ πξάμεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Α. 

Σξίηζεο» 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε 

δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε 

ηίηιν "Οινθιήξσζε ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ έξγνπ: 

ΤΓΡΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑ [Δλνπνίεζε 

– βειηίσζε δηθηχσλ Ύδξεπζεο 

Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ 

Βξαραηίνπ – Εεπγνιαηηνχ]"» 

1.500€  1,33 2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε 

δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε 

ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο 

Σ.Γ. Κνθθσλίνπ» 

1.500€  1,33 2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε 

δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ 

πδξνκεηξεηψλ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεκεηξίαο» 

1.500€  1,33 2.000€  

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε 

δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε 

ηίηιν «Μειεηε αληηθαηάζηαζεο 

1.500€  1,33 2.000€  
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εμσηεξηθνπ θαη εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο βνρατθνπ» 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε 

δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε 

ηίηιν πδξνδφηεζε δήκνπ βέινπ-

βφραο απφ πθηζηάκελν δίθηπν 

κεηαθνξάο χδαηνο πεγψλ 

ηπκθαιίαο. 

1.500€  1,33 2000€  

Γ 

Τπεξεζίεο πκβνχινπ 

γηα ηελ ζχληαμε 

Μειέηεο παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα 

θηίξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ 

έρνπλ αλεγεξζεί κεηά ην 

έηνο 1989 ζην Γήκν 

Βέινπ Βφραο. 

χληαμε Σερληθήο έθζεζεο  

κειέηεο παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο 

1.500€  2,67 

 

4000€  

 

χληαμε γεληθψλ ζρεδίσλ θαη 

ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ 
1.700€  4,12 

 

7000€  

 

Γ 

Τπεξεζίεο πκβνχινπ 

γηα ηελ ζχληαμε  

απνηππψζεσλ αθηλήησλ 

πξνο δηφξζσζε 

θηεκαηνινγηθψλ 

εγγξαθψλ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ Βφραο. 

1.Απνηχπσζε ησλ γεσηεκαρίσλ 

ζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 
1.700€  3,53 6.000€  

2 . Τπεξεζίεο δηφξζσζεο 

θηεκαηνινγηθψλ εγγξάθσλ 

1.700€  1,76 3.000€  

*ςνολικό κόζηορ δαπανών ζςμπεπιλαμβανομένων κπαηήζεων και θόπων  40.000,00 € 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ 

 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.3.Α.: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

Ππάξη Α: Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ςποβολή Ππόηαζηρ ζηο Ππάζινο Σαμείο με ηίηλο «Αναβάθμιζη αζηικού 

εξοπλιζμού και σώπος ππαζίνος πλαηείαρ Παακωνζηανηινος ηηρ Γ.Κ. Εεςγολαηιού» 

Α/

Α 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

ΜΖΝΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1 χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
 

           

2 Έγθξηζε απφ ππεξεζία ή/θαη ηξίην θνξέα 
 

           

3 
χληαμε θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο  
           

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.3.Β.: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

Ππάξη Β: Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηελ σξίκαλζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Α. Σξίηζεο» 

Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΜΖΝΔ 

ΑΔΑ: 6ΘΞΤΩ9Π-Χ2Α



/

Α 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν 

"Οινθιήξσζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ έξγνπ: ΤΓΡΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑ [Δλνπνίεζε – 

βειηίσζε δηθηχσλ Ύδξεπζεο Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ Βξαραηίνπ – 

Εεπγνιαηηνχ]"» 

 
           

2 
Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Σ.Γ. Κνθθσλίνπ»  
           

3 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ θαη νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο» 
 

           

4 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν «Μειεηε 

αληηθαηάζηαζεο εμσηεξηθνπ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο βνρατθνπ» 
 

           

5 

Δπηθαηξνπνίεζε θαθέινπ γηα ηε δεκνπξάηεζε  ηνπ ππνέξγνπ  κε ηίηιν 

πδξνδφηεζε δήκνπ βέινπ-βφραο απφ πθηζηάκελν δίθηπν κεηαθνξάο χδαηνο 

πεγψλ ηπκθαιίαο. 
 

           

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.3.Γ.: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

Ππάξη Γ: Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ζύνηαξη Μελέηηρ παθηηικήρ πςποπποζηαζίαρ για ηα κηίπια ηων 

ζσολείων πος έσοςν ανεγεπθεί μεηά ηο έηορ 1989 ζηο Γημο Βέλος Βοσαρ. 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  
ΜΖΝΔ 

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

1 χληαμε Σερληθήο έθζεζεο  κειέηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο 
 

           

2 χληαμε γεληθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ 
 

           

3 Έγθξηζε απφ ππεξεζία ή/θαη ηξίην θνξέα 
 

           

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.3.Γ.: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

Ππάξη Γ: Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηην ζύνηαξη  αποηςπώζεων ακινήηων ππορ διόπθωζη κηημαηολογικών 

εγγπαθών ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  
ΜΖΝΔ 

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

1 
Απνηχπσζε ησλ γεσηεκαρίσλ ζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

 
           

2 
Τπεξεζίεο δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθψλ εγγξάθσλ 

 
           

3 Έγθξηζε απφ ππεξεζία ή/θαη ηξίην θνξέα 
 

           

 

 

ΑΔΑ: 6ΘΞΤΩ9Π-Χ2Α
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