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Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 24/22 ΗΝΛΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   174/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 22α  Ηοςνίος 2022, ημέπα  Ρεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε 

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

4248/17.06.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    

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

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 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 Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απφληεο : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνχξεο Νηθφιανο   , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο Νηθφιανο. 

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

ησλ πξαθηηθψλ.          

Θέμα 3ο :  Έγκπιζη ζσεδίος Ξπογπαμμαηικήρ Πύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ, 

ηος Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΒΝΣΑΠ» και ηηρ: «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. –

Α.Ν.Ρ.Α.» για ηην ππάξη: πηπεζίερ Πςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηίηλο: «Κελέηη 

επανακαθοπιζμού παλαιού αιγιαλού-αιγιαλού ζηο Βπασάηι Θοπινθίαρ». 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην ηπίηο  ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

Ζ Νικονομική Δπιηποπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΝΚΝΦΥΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

ηε ζπλέρεηα ν  Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα θάησζη : 

Με ηελ απόθαζε Ννκάξρε Κνξηλζίαο αξηζκ. 2037/05-11-1990 (ΦΔΚ 646/Γ/1990) «Δπηθύξσζε έθζεζεο θαη 

δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνύ  νξίσλ αηγηαινύ - παξαιίαο ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο», θαζνξίζηεθαλ ηα όξηα αηγηαινύ, 

παιαηνύ αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο. Η πξάμε απηή ηζρύεη κέρξη ζήκεξα κε κνλαδηθή 

ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξ. 13161/2007 απόθαζε (ΦΔΚ 132/Γ/2008), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ν παιαηόο 

αηγηαιόο ζεκεηαθά.  
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ήκεξα, έρεη δηαπηζησζεί όηη απαηηείηαη δηόξζσζε ηνπ παιαηνύ αηγηαινύ ζε νξηζκέλα ζεκεία, αθνύ από 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε αεξνθσηνγξαθηώλ παιαηνηέξσλ εηώλ, έρεη πξνθύςεη όηη ν παιαηόο αηγηαιόο έρεη 

εζθαικέλα θαζνξηζηεί ζε κεξηθά ζεκεία ηνπ Βξαραηίνπ. Παξάιιεια, ρξίδεη επαλαθαζνξηζκνύ θαη ε γξακκή ηνπ 

αηγηαινύ γηα λα ιεθζνύλ ππόςε λόκηκα έξγα εληόο απηνύ θαη εηδηθόηεξα ην αιηεπηηθό θαηαθύγην Βξαραηίνπ.  

Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε (ιηκεληθή θαη ηνπνγξαθηθή) επαλαθαζνξηζκνύ αηγηαινύ 

(άξα θαη παξαιίαο) θαη παιαηνύ αηγηαινύ ζε όιν ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ Βξαραηίνπ κε ζθνπό ηνλ 

πξναλαθεξζέληα επαλαθαζνξηζκό ηεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

1. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο  Βέινπ-Βόραο θαη ην Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο» είλαη νη αξκόδηνη 

θνξείο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ αηγηαινύ ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο  

2. ην γεγνλόο όηη ην Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν δελ δηαζέηεη δηθή ηνπ ηερληθή αιιά νύηε νηθνλνκηθή ππεξεζία 

θαη σο εθ ηνύηνπ ππνζηεξίδεηαη ηερληθά από ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηακεηαθά από ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

3. Σελ αδπλακία ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο λα ζπληάμεη 

κειέηε επαλαθαζνξηζκνύ παιαηνύ αηγηαινύ-αηγηαινύ ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο ιόγσ  ππνζηειέρσζεο , 

έιιεηςεο ηνπ απαηηνύκελνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ  θαη  ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ (πξνγξακκάησλ Η/Τ) 

4.  Σν γεγνλόο όηη ε «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» δηαζέηεη ηελ νξγάλσζε, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο 

απαξαίηεηεο   ππνδνκέο (ζε πξνζσπηθό θαη κέζα) θαζώο ήδε δηαζέηεη νκάδα ζπλεξγαηώλ πνιιώλ 

εηδηθνηήησλ πνπ ηεο εμαζθαιίδεη πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο ηερληθήο, ζπκβνπιεπηηθήο θιπ. ππνζηήξημεο, 

παξνρήο επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θ.α., πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη αξκνδηόηεηεο ζύληαμεο κειεηώλ, 

έηζη ε «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» σο  Αλαπηπμηαθόο νξγαληζκόο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο   κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο,  

δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε έγθξηζεο ζρεδίνπ  πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο (ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.3852/2010 όπσο 

ηζρύεη θαη ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016), κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ 

Σακείνπ Βόραο θαη ηεο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.» γηα ηελ πξάμε: Υπηπεσίερ Σςμβούλος για τη 

σύνταξη μελέτηρ με τίτλο: «Μελέτη επανακαθοπισμού παλαιού αιγιαλού-αιγιαλού στο Βπασάτι 

Κοπινθίαρ». 

Σέινο ν Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

θαη πξνηείλεη ηελ έγθξηζή ηνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππφςε ηνπ:  

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)» θαη ηδίσο 

ηα άξζξα 2, 12 θαη 44.  

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. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240, 244 θαη 209 παξ. 4 λ. 3463/2006 Κψδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ 

5. 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).  

6. Σνπ Ν. 4714/2020 (Α  148) «Ρχζκηζε γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ΟΣΑ α   θαη 

β   βαζκνχ». 
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 7. Σελ αξηζ. 3705/22.7.2021 Πξάμε χζηαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ κε 

ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», πνπ θαηαρσξήζεθε λνκίκσο ζην ΓΔΜΗ κε 

αξηζκφ θαηαρψξεζεο 160261237000  

8. Σν λ. 2971/2001 (Α΄ 285) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σν άξζξν 28 λ. 2738/1999 (Α΄180) 

10. Σν Π.Γ. 204/2001 (Α΄ 159/16-07-2001) Μεηαθνξά Αξκνδηνηήησλ ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

Κνξηλζίαο ζην Γήκν Βφραο, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

                                          Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η      ΝΚΝΦΥΛΑ 

1.- Δγθξίλεη ην ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο (άξζξνπ 100 λ.3852/2010 σο ηζρχεη θαη ηνπ 

άξζξνπ 44 λ.4412/2016) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, ηνπ ΝΠΓΓ «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ ΒΟΥΑ» θαη ηνπ «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», για ηην ππάξη: πηπεζίερ 

Πςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηίηλο: «Κελέηη επανακαθοπιζμού παλαιού 

αιγιαλού-αιγιαλού ζηο Βπασάηι Θοπινθίαρ»,  ην νπνίν αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Η Θ Ζ    Π  Κ Β Α Π Ζ 

 

Πήμεπα, ηην……η ΗΝΛΗΝ, ημέπα …………………. και ώπα………… ζηο Γημοηικό Θαηάζηημα 

Εεςγολαηιού οι  καηωηέπω θοπείρ :  

 

1. Ν ΝΡΑ Α΄ βαθμού, Γήμορ Βέλος Βόσαρ ηηρ Ξ.Δ. Θοπινθίαρ πος εδπεύει ζηο Εεςγολαηειό 

και εκπποζωπείηαι νομίμωρ από ηον Γήμαπσο κ. Αννίβα Ξαπακςπιάκο (εθεξήρ ο 

Γήμορ) 

2. ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΒΝΣΑΠ, πνπ εδξεχεη ζηε ΚΟΙΝΌΣΗΣΑ ΒΡΑΥΑΣΙΟΤ, επη 

ηεο ΠΔΟ Κνξίλζνπ Παηξψλ, Σ.Κ.: 20006 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξνεδξν θν. 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΗΒΙΓΚΑ (εθεμήο ην Σακείν). 

3. Ν  «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Αναπηςξιακόρ Νπγανιζμόρ Ροπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», με 

διακπιηικό ηίηλο «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.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. ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΛΑΛΝΞΝΙΝ ηνπ Γεκεηξίνπ ζχκθσλα κε ηε 

αξηζ. 5/1-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ (εθεμήο ν Γεκφπξαθηνο). 

 

ΔΣΝΛΡΑΠ ΞΝΤΖ : 

1.-Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο θαη ην Σακείν είλαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ αηγηαινχ ζην 

Βξαράηη Κνξηλζίαο  

2.-Σελ αδπλακία ιφγσ α) ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ , β) έιιεηςεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ σο θαη γ)ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

(πξνγξακκάησλ Η/Τ) ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-

Βφραο, γηα ηελ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ πξάμεο θαη ιφγσ 

ηνπ  φηη ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Βφραο δελ δηαζέηεη δηθή ηνπ Σερληθή Τπεξεζία αιιά νχηε 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη σο εθ ηνχηνπ ππνζηεξίδεηαη ηερληθά απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ δήκνπ 

θαη ηακεηαθά απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

3.-Σν γεγνλφο φηη ν «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» εθαξκφδεη χζηεκα Γηαρείξηζεο ζχκθσλα 

κε ην Πξφηππν EN ISO 9001:2015 βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 20001210006085 
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θαη δηαζέηεη Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα, βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 

20401210006086, ζχκθσλα κε ην EN ISO1429:2008 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». Δηδηθψηεξα, ν Γεκφπξαθηνο δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή 

θαη ηερληθή επάξθεηα, ηνλ απαηηνχκελν ζχγρξνλν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη  είλαη ζηειερσκέλνο θαη 

κπνξεί λα ζηειερσζεί πεξαηηέξσ κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ θαη εηδηθφηεηεο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ζπλεξγαηψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηνλ δηέπεη, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θαη λα πινπνηήζεη 

ην ζπκβαηηθφ έξγν ελψ ν Γήκνο Βέινπ Βφραο είλαη εηο εθ ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνο ηνλ νπνίν έρεη 

αλαιάβεη, ζην πιαίζην ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ ζθνπψλ θαη ηνπ λφκνπ, λα παξέρεη ππεξεζίεο ηερληθήο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θιπ ππνζηήξημεο. 

4.-Σελ ππ  αξηζ. ……. απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ πεξί  έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο. 

5.-Σελ ππ  αξηζ. ……. απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Βφραο πεξί  έγθξηζεο ηεο 

ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ 

θνπ. Γεσξγίνπ Γαιεβίγθα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

6.-Σελ ππ  αξηζ. …………………Απφθαζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

«ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θνπ. Λανόποςλος Βαζιλείος Πξνέδξνπ ηνπ 

«ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. –Α.Ο.Σ.Α.» γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

7.- Σν ππ  αξηζκ. ………………..ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, 

Θαι ηο ιζσύον Θεζμικό Ξλαίζιο 

 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)» θαη ηδίσο 

ηα άξζξα 2, 12 θαη 44.  

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. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240, 244 θαη 209 παξ. 4 λ. 3463/2006 Κψδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ 

5. 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).  

6. Σνπ Ν. 4714/2020 (Α  148) «Ρχζκηζε γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ΟΣΑ α   θαη 

β   βαζκνχ». 

 7. Σελ αξηζ. 3705/22.7.2021 Πξάμε χζηαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ κε 

ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», πνπ θαηαρσξήζεθε λνκίκσο ζην ΓΔΜΗ κε 

αξηζκφ θαηαρψξεζεο 160261237000  

8. Σν λ. 2971/2001 (Α΄ 285) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σν άξζξν 28 λ. 2738/1999 (Α΄180) 
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10. Σν πδ 204/2001 (Α΄ 159) Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Βφραο 

 

ΠΚΦΥΛΝΛ ΘΑΗ ΠΛΑΞΝΓΔΣΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΜΖΠ: 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η 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  

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη: 

 

- Σην ππάξη με ηίηλο «Τπηπεζίερ ςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηίηλο «Μελέηη επανακαθοπιζμού παλαιού 
αιγιαλού – αιγιαλού ζηο Βπασάηι Κοπινθίαρ» και έσει αναλάβει ηη ζσεηική δαπάνη, ζύμθυνα με ηην ςπ΄απ. 1/2022 

απόθαζη ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος πεπί τήθιζηρ ηος πποϋπολογιζμού οικ.έηοςρ 2022 (ΑΓΑ: Ψ1ΦΔΟΞ2Π-

4ΩΠ) πος νομιμοποιήθηκε με ηην απ. 25571, 14503/10-3-2022 απόθαζη ηος ςνηονιζηή ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος,Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ιονίος (ΑΓΑ: 6ΙΕ2ΟΡ1Φ-Γ6Λ) 

 

Ωζηφζν, ε αδπλακία -ιφγσ ππνζηειέρσζεο, έιιεηςεο ηνπ απαηηνχκελνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (πξνγξακκάησλ Η/Τ) ηεο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηερληθά ην 

Σακείν- γηα ηελ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο 

πξάμεο, φπσο βεβαηψλεηαη κε ην  ππ  αξίζκ. ………………………ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

ελ ιφγσ Γ/λζεο (Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο) ηνπ Γήκνπ,  απαηηεί ζπλεξγαζία κε ηνλ  

«ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», 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 ζπκβαηηθνχ έξγνπ.  

 

Δλ φςεη απηψλ, ν Γήκνο θαη ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν ζπκβάιινληαη κε ηνλ «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 

Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» κε ηελ παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο  ιφγσ έιιεηςεο 

ηερληθήο επάξθεηαο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ δηαζέζηκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ.  

 

Ο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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. Ο 

«ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» σο  Αλαπηπμηαθνο νξγαληζκφο ηνπηθήο Απηνδηνηθεζεο   κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Γήκνπ, γηα 

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

 

Ο  «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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, ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ  θαη ηνπ «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

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 Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Γήκνπ ζηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Η ζπκβνπιεπηηθή, πιηθή θαη νηθνλνκηθν-ηερληθή Τπνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ζχληαμε ηεο θάησζη πξάμεο: 

 

Α. Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε κειέηεο κε ηηηιν «Μειέηε επαλαθαζνξηζκνχ παιαηνχ 

αηγηαινχ – αηγηαινχ ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο». 

 

Με ηελ απφθαζε Ννκάξρε Κνξηλζίαο αξηζκ. 2037/05-11-1990 (ΦΔΚ 646/Γ/1990) «Δπηθχξσζε 

έθζεζεο θαη δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ  νξίσλ αηγηαινχ - παξαιίαο ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο», 

θαζνξίζηεθαλ ηα φξηα αηγηαινχ, παιαηνχ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο. Η πξάμε 

απηή ηζρχεη κέρξη ζήκεξα κε κνλαδηθή ηξνπνπνίεζε ηελ ππ  αξ. 13161/2007 απφθαζε (ΦΔΚ 

132/Γ/2008), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ν παιαηφο αηγηαιφο ζεκεηαθά.  

ήκεξα, έρεη δηαπηζησζεί φηη απαηηείηαη δηφξζσζε ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ ζε νξηζκέλα ζεκεία, αθνχ 

απφ πξνθαηαξθηηθή κειέηε αεξνθσηνγξαθηψλ παιαηνηέξσλ εηψλ, έρεη πξνθχςεη φηη ν παιαηφο 

αηγηαιφο έρεη εζθαικέλα θαζνξηζηεί ζε κεξηθά ζεκεία ηνπ Βξαραηίνπ. Παξάιιεια, ρξίδεη 

επαλαθαζνξηζκνχ θαη ε γξακκή ηνπ αηγηαινχ γηα λα ιεθζνχλ ππφςε λφκηκα έξγα εληφο απηνχ θαη 

εηδηθφηεξα ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Βξαραηίνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε (ιηκεληθή θαη ηνπνγξαθηθή) επαλαθαζνξηζκνχ 

αηγηαινχ (άξα θαη παξαιίαο) θαη παιαηνχ αηγηαινχ ζε φιν ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ Βξαραηίνπ 

κε ζθνπφ ηνλ πξναλαθεξζέληα επαλαθαζνξηζκφ ηεο. 

 

Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηε παξαπάλσ δξάζε θαζίζηαηαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, πνπ ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΤ 

ηνπ ΝΠΓΓ, ζχκπξαμεο θαη έγθξηζεο ηεο Μειέηεο θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, ελψ ν 

«ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» ζα έρεη ηελ επζχλε ζπιινγήο θη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ σο 

θαη ζχληαμεο ηεο Μειέηεο. 

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 
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ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο απφ ην άξζξν 3 ππεξεζηψλ 

θαη εξγαζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, ηνπ 

Φ.Π.Α. θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Σν πνζφ απηφ ζα ζπλεηζθέξεη ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν 

Βφραο  ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεξρφκελν απφ ίδηνπο πφξνπο.  

Ο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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 ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απνηππψλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι παξνχζαο χκβαζεο.  

Η ηακεηαθή δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαηαβνιψλ ζα γίλεηαη 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.  

Η εθηακίεπζε ησλ σο άλσ πνζψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, 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 ΙΙ ηεο 

παξνχζαο. 

Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη, γηα ηελ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο 

παξνχζαο, νπδεκία ακνηβή θαηαβάιιεηαη κεηαμχ ηνπο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 

Α. Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε «Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε 

κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε επαλαθαζνξηζκνχ παιαηνχ αηγηαινχ – αηγηαινχ ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο» 

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

 

 

Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΙΙ 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. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ  

Ρο ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ και ο ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ, ζηο πλαίζιο ηων 

απμοδιοηήηων ηοςρ, αναλαμβάνοςν:  

 Να παξέρνπλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ θαη 

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

ζχκβαζεο. 

 Να εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ελδέρεηαη λα γίλνπλ 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ. 

 Να νξίζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7. 

 Να πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο επίζεο λα 

ιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλαγθαίνπο θνξείο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δηδηθψηεξα, 

ν Γήκνο αλαιακβάλεη θαη ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ λφκνπ αίηεζεο πξνο ηελ 

αξκφδηα θηεκαηηθή ππεξεζία.  
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 Να ζπγθαινχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη λα 

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

 Να πξνβαίλνπλ εγθαίξσο ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ 

πνζνχ ζπκκεηνρήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζην «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.». 

 Δηδηθά σο πξνο ηνλ Γήκν: Να ζπκβάιεη, ζπκκεηέρεη θαη εγθξίλεη ηα παξαδνηέα ε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπκπξάηηεη, δηαρεηξίδεηαη ηακεηαθά θαη 

θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ. 

1. Ν «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» αναλαμβάνει: 

 Να ζπγθεληξψζεη θαη νξγαλψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ ζα ηνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

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

έξγνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ην Γεκνηηθν Ληκεληθφ Σακείν θαη 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 Ι ηεο παξνχζαο, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο ινηπνχο 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 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 φια ηα αξρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή απφ αληίζηνηρα 

ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Να ππνζηεξίμεη ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν 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.  

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

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 θαη εηδηθφηεξα: 

 Σνλ ………………………, σο εθπξφζσπν ηνπ Σακείνπ θαη Πξνεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή 

ηνλ θ. …………………………, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Σον ………………………, υρ εκππόζυπο ηος Γήμος, με αναπληπυηή ηον κ. …………………………, μέλορ ηος 

Γημοηικού ςμβοςλίος. 

 Σνλ θ. Νεθηάξην πειηφπνπιν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» 

, σο εθπξφζσπν ηεο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.» κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

…………………………, κέινο ηνπ Γ.. ηεο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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. 
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3. Πξφεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακεηνπ.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. Η 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. Η Κ.Δ.Π. ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακεηνπ ή κε ηειεδηάζθεςε. Ο 

«ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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. Η Κ.Δ.Π. απνθαζίδεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ εγθξίλνληαο ηα παξαδνηέα σο 

θαη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεχζεσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

10. Η 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. Η 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. Η 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. 

 

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 Γηα ηελ Πξάμε ηνλ θ. Πνιίηε Γεκήηξην, σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ, κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ. Πεληέξε Πέηξν, ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γεκνπ Βέινπ Βνραο  

1.2 Τον κ. Ιωάννη Καραΐσκο με αναπληρώτρια  την κ. Κωνσταντίνα Δημητρίοσ (Σσνεργάτες τοσ 

Δημόπρακτος )  

 

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 ηπρφλ ζρεηηθέο πεξηνδηθέο 

εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ηεο «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.»γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ 
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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 αιιά θαη ηνπ Σακείνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9 

ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ - ΠΛΔΞΔΗΔΠ 

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

νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ 

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

αμηψζεη θάζε ζεηηθή δεκηά ηνπ. 

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

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαιακβάλεη ε «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», πάλσ απφ 

30 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ ηέζεθαλ ζπλνιηθά, νη ινηπνί ζπκβαιιφκελνη 

δηθαηνχληαη λα αηηεζνχλ λα θαηαβάιιεη απηή γηα θάζε εκέξα πξφζζεηεο θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 

20 εκέξεο, πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην έλα ρηιηνζηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί πνζνζηηαία ζην 2% απηνχ (αθαηξνπκέλσλ ησλ θφξσλ θαη 

δαπαλψλ).  

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 Ι 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. Η 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 ή ην Σακείν, ν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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 ππνρξενχηαη λα ηεο 

θαηαβάιιεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε, ζπκςεθίδνληάο ην κε ηα 

πνζά πνπ έρεη ήδε θαηαβάιιεη. 

7. Η 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 ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

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. 

 

ΑΟΘΟΝ11 

ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

ποκαηάζηαζη. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζην ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. Α.Ο.Σ.Α. ε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ 

ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ππάξμεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε ν ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.  
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Α.Ο.Σ.Α.  επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζµα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο 

ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ηεο. 

 

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

απφ ην ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 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 

ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. Α.Ο.Σ.Α. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

Σακείνπ θαη ηνπ Γήκνπ, κε δηθαίσµα ειεχζεξεο θαη αθψιπηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ζα είλαη 

πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνµίµσλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο θαη ζα 

ηνπο παξαδνζνχλ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ  νηνλδήπνηε ηξφπν 

ιήμε ή ιχζε ηεο χµβαζεο.  Σα ζρεηηθά πλεπµαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψµαηα ξεηψο εθρσξνχληαη 

ρσξίο ηελ θαηαβνιή αµνηβήο ζηελ Γεκφπξαθηνο. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

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. Η 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 έλα έθαζηνο ζπκβαιιφκελνο. 

 

ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 

ΓΗΑ ΡΝ 

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΖΚΝ 

 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 

ΓΗΑ ΡΖΛ 

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.». 

 

 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΛΑΛΝΞΝΙΝΠ 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ   Η 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  
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Θαηηγοπίερ 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.   

 

Ξποεκηίμηζη 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. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.2.: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ 

ΡΝ ΔΟΓΝ, ΚΔ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ 

Α/Α Κέληξν δαπάλεο  

Μεληαίν 

άκεζν 

θφζηνο 

θέληξνπ 

δαπάλεο * 

( ζε €) 

Αλζξσπνκή

λεο 

απαζρφιεζ

εο αλά 

ζηάδην ηνπ 

έξγνπ  

Κφζηνο αλά 

θέληξν 

δαπάλεο θαη 

αλά ζηάδην 

(ζε €) 

Α 

Τπεξεζίεο 
πκβνχινπ γηα ηε 
ζχληαμε κειέηεο κε 

ηηηιν «Μειέηε 
επαλαθαζνξηζκνχ 
παιαηνχ αηγηαινχ – 
αηγηαινχ ζην 
Βξαράηη Κνξηλζίαο». 
 

1. πιινγή Απαηηνχκελσλ 

ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ 

2.000,00 

€ 
1,00 2.000,00€ 

2. πληαμε κειέηεο 4.000,00€ 2,00 8.000,00€ 

3. ςνηαξη Σεσνικών 

Πποδιαγπαθών 

 

4.000,00€ 2,00 8.000,00€ 

 

4. Έγκπιζη μελέηηρ και 

παπακολούθηζη αλλαγών 

εθόζον απαιηηθεί. 1.000,00€ 2,00 2.000,00€ 

*Πςνολικό κόζηορ δαπανών ζςμπεπιλαμβανομένων κπαηήζεων, θόπων 

και λειηοςπγικών δαπανών 

20.000,00 

€ 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΗΗ 

 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.3.Α.: ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ  

Ξπάξη Α: πηπεζίερ Πςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηιηλο «Κελέηη 

επανακαθοπιζμού παλαιού αιγιαλού – αιγιαλού ζηο Βπασάηι Θοπινθίαρ» 
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Α/Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

ΚΖΛΔΠ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1 
πιινγή Απαηηνχκελσλ ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ 
            

2 πληαμε κειέηεο             

3 πληαμε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ             

4 
Έγθξηζε κειέηεο θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ 

εθφζνλ απαηηεζεί 
            

 

 

Β.- Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνλ 

ηάρν Αλδξέα, Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Έξγσλ & Μειεηψλ, κε  αλαπιεξσηή ηνλ Θεφδσξν Ράπηε, 

Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Γήκνπ. 

Γ.-Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Αλλίβα Παπαθπξηάθν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο. 

 

   

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 174/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό αςθημεπόν.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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