
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/02 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   58/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Κηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Καξία, 

ε) Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 2α  Καξηίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1213/25.02.2022  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] δξάιεο Κηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία , ε] Βνπδνχξεο Ληθφιανο θαη απφληεο νη : 

α] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β] Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο. 

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

πξαθηηθψλ.          

Θέκα 10ν : Έγθξηζε ζρεδίνπ ζύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο κε ην Γήκν 

Θνξηλζίωλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα «ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗI» ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο: «Θνηλωληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηωλ δήκωλ», κε ηίηιν : 
«Θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεωλ θαηαθπγίωλ αδέζπνηωλ δώωλ 
ζπληξνθηάο – Δμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάηωλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
λ. 4830/2021 (Α΄169) «Λέν πιαίζην γηα ηελ επδωία δώωλ ζπληξνθηάο – Πξόγξακκα «Άξγνο» θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο»  

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δέθαην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,   ζέηεη ππφςε ησλ  

κειψλ ηεο Ο.Δ. , φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  πεξ. ζ ηνπ Λ.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή  « Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ηε ζχλαςε θάζε είδνπο πξνγξακκαηηθψλ  

ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4412/2016». Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζέηεη ππφςε ησλ  

κειψλ ηελ θάησζη εηζήγεζε : 

ΔΙΗΓΗΗ 
ΘΔΜΑ:ΔΓΚΡΙΗ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ & ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙI» 

ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» 
ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεσλ 

θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο – Δμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4830/2021 (Α΄169) «Νέν 

πιαίζην γηα ηελ επδσία δώσλ ζπληξνθηάο – Πξόγξακκα «Άξγνο» θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο»  

 

Ο  Γήκνο Βέινπ Βόραο ζηα πιαίζηα ππνβνιήο πξόηαζεο ζηε Πξόζθιεζε ΙΧ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ 

κε ηίηιν «Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ 

ζπληξνθηάο – Δμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

4830/2021 (Α΄169) «Νέν πιαίζην γηα ηελ επδσία δώσλ ζπληξνθηάο – Πξόγξακκα «Άξγνο» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

ΑΔΑ: 941ΓΩ9Π-ΒΞΣ



ε νπνία αθνξά  ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ απηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή, 

ζπληήξεζε θαη ηνλ εμνπιηζκό εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαζώο θαη γηα ινηπό 

πάγην εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε από ηνπο Γήκνπο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4830/2021 θαηά ηα εηδηθώο νξηδόκελα ζην άξζξν4 ηεο παξνύζαο. Βαζηθνί ζηόρνη είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη ε βειηίσζε ησλ ελ ιόγσ ππνδνκώλ θαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ θαηά ηα 

νξηδόκελα ζηνλ λ.4830/2021 ώζηε λα αλαβαζκηζηεί ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ από ηνπο Γήκνπο ππεξεζηώλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία 

απηώλ, πξνηείλεη ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Κνξηλζηώλ. 

Η πινπνίεζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο απαηηεί σο βαζηθό θξηηήξην ηελ ύπαξμε ηδηόθηεηνπ νηθνπέδνπ κε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ή ηελ κίζζσζε απηνύ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Ο δήκνο Βέινπ Βόραο  κε πιεξώληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην θαη έρνληαο ην δηθαίσκα ιόγσ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πξνβαίλεη ζηε ζύκβαζε 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Κνξηλζίσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ηεο παξνύζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην κέγηζην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αηηείηαη ν Γήκνο Βέινπ Βόραο είλαη 300.000,00€ 

πιένλ ΦΠΑ γηα δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθ ζεκειίσλ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ 

δώσλ ζπληξνθηάο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 29 ηνπ λ. 4830/2021, θάζε  είδνπο 

δαπάλε πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε κόληκνπ εμνπιηζκνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηαθπγίσλ, ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 28 θαη 29 ηνπ λ. 4830/2021, ήηνη ηνπνζέηεζε απηόκαησλ ηατζηξώλ θαη πνηίζηξσλ, εμνπιηζκόο ηαηξείνπ 

κηθξώλ δώσλ, εμνπιηζκόο παξαζθεπήο ηξνθήο θαη θαζαξηζκνύ ζθεπώλ θαη ρώξσλ,  αγνξά νρήκαηνο  

πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη 

πξνκήζεηα θαηάιιεισλ αλαγλσζηώλ ζήκαλζεο δώσλ ζπληξνθηάο (scanners) κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4830/2021 θαη ινηπνύ πάγηνπ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα 

ηε ζπκκόξθσζε ησλ Γήκσλ κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηνλ λ.4830/2021. 

ύκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξόζθιεζεο ηα ρξήκαηα πνπ αλαινγνύλ ζην Γήκν Βέινπ Βόραο γηα ηηο 

πξνκήζεηεο είλαη 7.800€ πιένλ ΦΠΑ {Έσο ην πνζό πνπ παξαηίζεηαη αλά Γήκν ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο 

γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ παξ. 4.4 θαη 4.5 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο. Γηα  ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πνζνύ αλά Γήκν ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο, ειήθζεζαλ ππόςε ν κόληκνο πιεζπζκόο θαη ε έθηαζε ησλ 

Γήκσλ κε ζπληειεζηή 65% θαη 35% αληίζηνηρα θαζώο θαη ειάρηζην πνζό ησλ 5.000,00€ θαη κέγηζην πνζό ησλ 

110.000,00€.} θαη ζα παξνπζηαζηνύλ σο δηαθξηηό ππνέξγν ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο. 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

  Ζ Ο.Δ. κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηεο ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

α. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο κε ην Γήκν Θνξηλζίσλ  

γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα  «ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗI» ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο: «Θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ», κε ηίηιν : 

«Θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο – Δμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

ΑΔΑ: 941ΓΩ9Π-ΒΞΣ



λ. 4830/2021 (Α΄169) «Λέν πιαίζην γηα ηελ επδσία δψσλ ζπληξνθηάο – Πξφγξακκα «Άξγνο» θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» . 

 

β. Δγθξίλεη ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο Γήκνπ 

Βέινπ- Βφραο κε ην Γήκν Θνξηλζίσλ . 

 

γ. Σνλ νξηζκό : 1) ηεο θαο Θαιιίξε Καξίαο  κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ θ. ηάρν Αλδξέα θαη 2) ηνλ θ. 

Ρφδν Ληθφιαν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Σξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλν, σο κέιε ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ 

ΒΟΥΑ  ζηελ Θνηλή  Δπηηξνπή  Παξαθνινχζεζεο ηεο ελ ιφγσ Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο . 

 

γ. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ θ. ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟΤ  γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο θαη φισλ ησλ πεξαηηέξσ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, 

ελεξγεηψλ θαη εγγξάθσλ. 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 58/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

     

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

            5.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

             

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 941ΓΩ9Π-ΒΞΣ



 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΚΒΑΖ ΓΗΑΓΖΚΟΣΗΘΖ ΤΛΔΡΓΑΗΑ  

ΓΖΚΟΤ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ & ΓΖΚΟΤ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ 

(Άξζξν 99 λ. 3852/2010) 

 

ηελ  …………… ζήκεξα ………………… εκέξα ………….. νη παξαθάησ θνξείο, θαινχκελνη ζην εμήο "ζπκβαιιφκελνη": 

Α. Ο Γήκνο ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ θν. ΒΑΗΙΔΗΟ ΛΑΛΟΠΟΤΙΟ, Γήκαξρν ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ 

 Β. Ο Γήκνο ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ θν. ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ, Γήκαξρν ΒΔΙΟΤ 

ΒΟΥΑ  

Έρνληαο ππφςε: 

α) Σν άξζξν 99 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε κεηαγελέζηεξνπο 

λφκνπο (άξζξν 3 λ. 4623/2019, άξζξν 40 λ. 4735/2020, θηι.) 

β) Σηο αθφινπζεο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε ε ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζε 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο: 

 Σελ απφθαζε κε αξηζκφ ……………………………….. ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ 

 Σελ απφθαζε κε αξηζκφ ……………………………….. ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ: 

Άξζξν 1 

Πξννίκην 

χκθσλα κε ην άξζξν 99 ηνπ λ. 3852/2010, Γήκνη ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο ή φκνξνη δήκνη κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ 

κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή ηελ 

ππνζηήξημε ηεο άζθεζήο ηεο. ηηο ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ 

ηνπ δήκνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ αξκνδηφηεηα ή ζχλδεζκνο ζηνλ νπνίνλ κεηέρεη ν δήκνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

αξκνδηφηεηα. Οη ζπκβάζεηο απηέο θαινχληαη «ζπκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Κε ηελ παξνχζα δηαδεκνηηθή ζχκβαζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4830/2021 σο ηζρχεη ζήκεξα, θαζνξίδεηαη έλα πιαίζην επσθεινχο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ Βέινπ Βφραο θαη Θνξηλζίσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ηξφπνη θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 

ζπκθσλίαο απηήο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηα αδέζπνηα  δψα. 

Δηδηθφηεξα, κε ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο, δηάξθεηαο δέθα (10) εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο, επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεωλ 

θαηαθπγίωλ αδέζπνηωλ δώωλ ζπληξνθηάο-Δμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ επηρεηξεζηαθώλ 

πξνγξακκάηωλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4830/2021 (Α΄ 169) «Λέν πιαίζην γηα ηελ επδωία δώωλ 

ζπληξνθηάο-Πξόγξακκα “Άξγνο” θαη ινηπέο δηαηάμεηο»-, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξόζθιεζε ΥΗΗ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Φηιφδεκνο ΗΗ-ΤΠΔ/ΑΓΑ:9Ο0Σ46ΚΣΙ6-ΣΒ, έσο ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελε πξφζθιεζε. 

Απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα πξνθχςνπλ ακνηβαία νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε γηα ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο 

θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ δπν θνξέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα επσθειήο θαη γηα ηα δπν 

ζπκβαιιφκελα κέξε, δηφηη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίδεηαη άκεζα, νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθά ε 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο Γήκνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία απηψλ κε ηελ 

θαηαζθεπή εηδηθνχ θαηαθπγίνπ. 
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Αξζξν 2 

Αληηθείκελν ζύκβαζεο  

Κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε Γηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3852/2010. 

Αληηθείκελν ηεο ζχλαςεο ηεο δηαδεκνηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ δχν Γήκσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία 

απηψλ ζε εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Εψσλ πληξνθηάο. 

θνπνί ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, επίζεο απνηεινχλ: 

• Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εληνπηζκνχ, 

πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζην θαηαθχγην ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο 

• Ζ πεξίζαιςε, ε θξνληίδα θαη ε πξνζηαζία ηνπο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

• Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ δψσλ θαη γεληθφηεξα 

ηε δσνθηιία 

• Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ζπιιφγνπο δσνθηιηθνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ησλ Γήκσλ Βέινπ 

Βφραο θαη Θνξηλζίσλ  

• Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, 

εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 2 ζπκβαιιφκελσλ Γήκσλ 

 

Άξζξν 3 

ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΑ ΤΚΒΑΙΙΟΚΔΛΩΛ 

Ο πξψηνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρεη κηζζψζεη έλα αγξνηεκάρην  εκβαδνχ 6053.40 η.κ. ζηελ πεξηνρή 

ΚΠΑΘΑΡΗΣΡΑ ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, εθηφο δψλεο, ζηελ δψλε Ε7α 

ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Θνξίλζνπ, ην νπνίν θαη ζα δηαζέζεη γηα ηελ ίδξπζε θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο κε 

ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα ηζρχεη γηα δέθα (10) θαη πιένλ έηε.  

Ζ ελ ιφγσ κίζζσζε θαη ε ππ. αξηζκ. 4/35/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ πεξί 

«Έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα πεξίζαιςε-θηινμελία 

αδέζπνησλ δψσλ» εγθξίζεθε κε ην ππ. αξηζκ. 17218/16/02/2022 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ. 

Σπρφλ εμνπιηζκφο νρεκάησλ πεξηζπιινγήο ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Βέινπ Βφραο, εθφζνλ εγθξηζεί ε πξνκήζεηα 

ηνπο απφ ηελ Πξφζθιεζε ΥΗΗ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φηιφδεκνο ΗΗ-ΤΠΔ/ΑΓΑ:9Ο0Σ46ΚΣΙ6-ΣΒ. 

Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηελ Πξόζθιεζε ΥΗΗ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Φηιφδεκνο ΗΗ-ΤΠΔ/ΑΓΑ:9Ο0Σ46ΚΣΙ6-ΣΒ θαη ηελ δηαρείξηζε σο πξνο ην πνζφ πνπ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαηαθπγίνπ, νξίδεηαη ν Γήκαξρνο Θνξηλζίσλ θνο Βαζίιεηνο Λαλφπνπινο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ ππνινίπσλ Τπνέξγσλ θαη ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο 

φπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 4.4 & 4.5 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Πξφζθιεζεο ΥΗΗ , λφκηκνο 

εθπξφζσπνο νξίδεηαη ν Γήκαξρνο ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ Γήκνπ. 

Σα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, ζα 

βαξχλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ έηνπο 2022 ησλ δήκσλ Βέινπ Βφραο θαη Θνξηλζίσλ θαη ζα εγγξαθνχλ σο 

ππνρξεσηηθέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπκβαιιφκελσλ θνξέσλ, θαηά πνζνζηφ 50% ν πξψηνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θαη θαηά πνζνζηφ 50% ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ήηνη 300.000,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ γηα 

θάζε ζπκβαιιφκελν Γήκν. 

ε πεξίπησζε κε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξφγξακκα ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηαζθεπή ηνπ 

θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ, ν Γήκνο Βέινπ Βφραο δε ζα ζπκκεηέρεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Τπνέξγνπ κε ηδίνπο Πφξνπο θαη ην θαηαθχγην ζα αλήθεη εμνινθιήξνπ ζηε ρξήζε ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ.  
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Όζνλ αθνξά ηα  Τπνέξγα θαη ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 4.4 & 4.5 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζην 

Παξάξηεκα Η ηεο Πξφζθιεζεο ΥΗΗ, εθφζνλ εγθξηζνχλ, απηά  ζα εγγξαθνχλ  ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ Γήκνπ θαηά πνζνζηφ 100%. 

 

Άξζξν 4 

 Υξνλνδηάγξακκα - ΓΗΑΡΘΔΗΑ  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαθπγίνπ 

αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, θαη γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε . Ζ δηάξθεηά ηεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ δήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί πιήξσο νη ζθνπνί 

ζχλαςεο ηεο δηαδεκνηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 5 

ΑΠΑΥΟΙΖΖ ΠΡΟΩΠΗΘΟΤ 

πκθσλείηαη, φηη ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο απηήο ζα δηαηεζεί θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο δήκνπο, ηφζν κε ηερληθφ, φζν θαη κε δηνηθεηηθφ-

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ επνπηεία ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηαδεκνηηθήο ζχκβαζεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 

Άξζξν 6 

Όξγαλν παξαθνινύζεζεο εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο 

 Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο ζπγθξνηείηαη 

φξγαλν παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο κε ηελ επσλπκία ΘΟΗΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ, πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

 

Α. ΣΡΗΑ (3) ΚΔΙΖ ηνπ ΓΖΚΟΤ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ (ιφγσ ηνπηθήο εγγχηεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ θαη επρεξέζηεξεο 

επνπηείαο) ήηνη: 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 ………………………………. 

 

Β. ΓΤΟ (2) ΚΔΙΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ 

 ……………………………… 

 ……………………………….. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη νη εμήο: 

Α. Παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληνλίδεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο.  

Β. Σξνπνπνηεί φπνηε ρξεηάδεηαη ην παξαπάλσ πξφγξακκα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη πάληα ζε ζέκαηα πνπ 

δελ αιινηψλνπλ ηνπο νπζηψδεο φξνπο, αιιά αθνξνχλ ζε δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηεπζέηεζεο 

πξνβιεκάησλ. 

Γ. Παξαθνινπζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Γ. Δπηιακβάλεηαη ηπρφλ πξνβιεκάησλ  ή δηαθσληψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζε απεπζχλεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιιφκελσλ δήκσλ.  

 

Άξζξν 7 

Ρήηξεο 
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Σα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο  φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ 

νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ έθαλε ηελ 

παξάβαζε νη εμήο ξήηξεο: 

1. χζηαζε εθαξκνγήο ησλ φξσλ 

2. Απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ έρεη επέιζεη απφ ηελ κε εθαξκνγή ησλ φξσλ 

 

Άξζξν 8 

Γηαηηεζία  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ κεξψλ ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ε δηαθσλία δελ 

ιπζεί νχηε απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, ε δηαθνξά ζα ιχεηαη κε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

867 θαη επφκελα ηνπ θψδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ δε ξεηά φηη σο δηαηηεηήο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα νξηζηεί ν Πξσηνδίθεο πνπ ζα νξίζεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θνξίλζνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ινηπέο ξπζκίζεηο 

Σπρφλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο πνπ 

ζα απαηηεζνχλ ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ήδε εγθεθξηκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη πξνο απφδεημή ηνπο ζπληάρζεθε 

ε παξνχζα ζχκβαζε, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε απφ απηνχο, ππνγξάθεθε ζε δχν (2) πξφηππα, έιαβε 

δε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο απφ έλα. 

ΟΗ ΤΚΒΑΙΙΟΚΔΛΟΗ 

 

Γηα ηνλ Γήκν Θνξηλζίσλ 
 

……………………… 
Γήκαξρνο 

Γηα ηνλ Γήκν Βέινπ-Βφραο 
 

……………………… 
Γήκαξρνο 
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