
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 32/17 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   239/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 17η Αςγούζηος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6177/12.08.2022  πνπ 

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

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

Καηαζηήκαηνο, 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 Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία  θαη απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο,  β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Έγκπιζη ζσεδίος Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ, και 
ηηρ: «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ. –Α.Ο.Σ.Α.» για ηην ππάξη: «Σεσνική και διοικηηική ςποζηήπιξη 
ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ για ηην καηαζκεςή ηος έπγος με ηίηλο «Αποπεπάηωζη Γημοηικού 
Θαηαζηήμαηορ.» 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην 
ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, γηα ηελ 
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

     

   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ανωηέπω  ζέκα, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ε 

νηθνλνκηθήο επηηξνπή  απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ θαη ηε ζύλαςε θάζε είδνπο 

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4412/2016. 

    Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηα 

παξαξηήκαηα απηνύ , κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, θαη ηεο: «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. –Α.Ο.Σ.Α.» γηα 

ηελ πξάμε: «Σερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν « Απνπεξάησζε Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο.» 

ΑΔΑ: 9Κ0ΤΩ9Π-1ΕΣ



. 

 

  Σέινο ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο 

θαη πξνηείλεη ηελ έγθξηζή ηνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Δγθξίλεη ην ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (άξζξνπ 100 λ.3852/2010 σο ηζρύεη) κεηαμύ ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, θαη ηνπ «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.», για ηην ππάξη: «Σεσνική και 

διοικηηική ςποζηήπιξη ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ για ηην καηαζκεςή ηος έπγος με ηίηλο 

«Αποπεπάηωζη Γημοηικού Θαηαζηήμαηορ», όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ . 

 

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

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Κ Η     Τ Μ Β Α  Η  

 

ήμερα, την ……………. Αυγοφςτου 2022, ημζρα ………… και ϊρα …….. ςτο Δημαρχείο Βζλου – Βόχασ οι κατωτζρω φορείσ:  

 

1. Ο ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ – ΒΟΧΑ τθσ ΠΕ Κορινκίασ, που εδρεφει ςτο Ηευγολατειό, και εκπροςωπείται νόμιμα από το Διμαρχο, 

κ. Αννίβα Παπακυριάκο 

2. Η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε.» *Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ», με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 

Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.»+, που εδρεφει ςτθν Κόρινκο, Εκνικισ Αντίςταςθσ 38, Σ.Κ.: 20131 με ΑΦΜ 801619644 και εκπροςωπείται 

νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Πρόεδρο κ. Βαςίλειο Νανόπουλο, Διμαρχο Κορινκίων ςφμφωνα με τθ 

αρικ. 5/1-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Α.Ε.. 

 

ΕΧΟΝΣΑ ΤΠΟΨΘ :  

1. Σθν φπαρξθ ανάγκθσ για οριηόντια ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν-ανακετουςϊν αρχϊν και ςφναψθ τθσ 

παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ για τθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου που αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

γεωγραφικισ περιφζρειασ του ςυμβαλλόμενου Διμου 

2. Σθν αδυναμία λόγω α) υποςτελζχωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, β) ζλλειψθσ του απαιτοφμενου διακζςιμου 

τεχνικοφ προςωπικοφ ωσ και γ) του αναγκαίου υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ (προγραμμάτων Θ/Τ) τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου Βζλου Βόχασ, για τθν εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ ολοκλιρωςθ τθσ 

ανωτζρω πράξθσ. 

3. Σο γεγονόσ ότι θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» εφαρμόηει φςτθμα Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το Πρότυπο ENISO 

9001:2015βάςει του Πιςτοποιθτικοφ με αρικμό εγγραφισ 20001210006085και διακζτει Διαχειριςτικι Επάρκεια, βάςει 

του Πιςτοποιθτικοφ με αρικμό εγγραφισ 20401210006086, ςφμφωνα με το ENISO1429:2008 όπωσ εξειδικεφεται ςτουσ 

οδθγοφσ εφαρμογισ ΕΛΟΣ 1431-1, ΕΛΟΣ 1431-2, και ΕΛΟΣ 1431-3 για το Πεδίο Εφαρμογισ: «Διαχείριςθ και Τποβολι 

Χρθματοδοτιςεων ςε Επενδυτικά Προγράμματα, Σεχνικι Επάρκεια Μελετϊν – Ζργων – Τπθρεςιϊν, Διαχείριςθ 

ΑΔΑ: 9Κ0ΤΩ9Π-1ΕΣ



Δθμοπραςιϊν και Διαγνωςτικϊν Διαδικαςιϊν, Οικονομικι Επάρκεια Προμθκειϊν, Διαχείριςθ Σεχνικισ – Οικονομικισ 

Επάρκειασ» 

Ειδικότερα, θ ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. ΑΟΣΑ διακζτει διαχειριςτικι και τεχνικι επάρκεια, τον απαιτοφμενο ςφγχρονο 

τεχνικό εξοπλιςμό και  είναι ςτελεχωμζνοσ και μπορεί να ςτελεχωκεί περαιτζρω με τον κατάλλθλο αρικμό και 

ειδικότθτεσ τεχνικοφ προςωπικοφ και ςυνεργατϊν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που τον διζπει, προκειμζνου να αναλάβει 

και να υλοποιιςει το ςυμβατικό ζργο ενϊ ο Διμοσ Βζλου Βόχασ είναι εισ εκ των εταίρων του προσ τον οποίο ζχει 

αναλάβει, ςτο πλαίςιο των καταςτατικϊν του ςκοπϊν και του νόμου, να παρζχει υπθρεςίεσ τεχνικισ, ςυμβουλευτικισ 

κλπ υποςτιριξθσ. 

 

Α. Σο ιςχφον Θεςμικό Πλαίςιο 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)» και ιδίωσ τα άρκρα 2, 12 και 44. 

2. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)». 

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2 & 4 του Ν.4674 / 2020 «τρατθγικι αναπτυξιακι πολιτικι των Οργανιςμϊν Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 53 Α/ 11-03-

2020). 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 100 και 225 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ ιςχφει ςιμερα  

5. Σθν εγκφκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εςωτερικϊν και Οργάνωςθσ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν «τρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – φςταςθ και λειτουργία 

Αναπτυξιακϊν Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Κοινοποίθςθ διατάξεων των ν.4674/2020 (Α  53) και ν. 4690/2020 

(Α  104). 

6. Σου Ν. 4714/2020 (Α  148) «Ρφκμιςθ για τθ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων ΟΣΑ α   και β   βακμοφ».  

7. Σθν αρικ. 3705/22.7.2021 Πράξθ φςταςθσ του Δθμοτικοφ Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ με τθν επωνυμία 

«ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», με διακριτικό τίτλο «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – 

Α.Ο.Σ.Α.», που καταχωρικθκε νομίμωσ ςτο ΓΕΜΘ με αρικμό καταχϊρθςθσ 160261237000 

8. Σον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Βζλου – Βόχασ (ΦΕΚ 622Β/26-02-2019) όπωσ ζχει τροποποιθκεί  και 

ιςχφει ςιμερα. 

Και 

Β. Σισ κατωτζρω αποφάςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν : 

1. Σθν υπ  αρικ. ………………./2022 (ΑΔΑ: …….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου βζλου - Βόχασ περί ζγκριςθσ 

τθσ ςφναψθσ και των όρων τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, κακϊσ και εξουςιοδότθςθσ του Δημάρχου, κ. Αννίβα 

Παπακυριάκο για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ. 

2. Σθν υπ  αρικ. ………………../2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ υμβουλίου τθσ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – 

Α.Ο.Σ.Α.» περί ζγκριςθσ τθσ ςφναψθσ και των όρων τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, κακϊσ και εξουςιοδότθςθσ του 

Προζδρου τησ κ. Βαςιλείου Νανόπουλου για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ. 

3. Σθν υπ  αρικ. 158/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣ5Ω9Π-ΑΛΚ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου βζλου - Βόχασ περί 

ζγκριςθσ τθσ δθμοπραςίασ   

4. Σθν υπ. αρ. 5626/28-07-2022 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου Βζλου - Βόχασ περί αδυναμίασ 

εκτζλεςθσ. 

ΑΔΑ: 9Κ0ΤΩ9Π-1ΕΣ



5. Σθν υπ. αρ. ………../2022 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου Κορινκίων (μθτροπολιτικόσ διμοσ)  

περί αδυναμίασ εκτζλεςθσ  

 
ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΔΕΧΟΝΣΑΙ ΣΑ ΕΞΗ:  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ είναι προγραμματικι και περιζχει:  

 Περιεχόμενο ςφμβαςθσ 

 Προοίμιο 

 Αντικείμενο – κοπόσ φμβαςθσ 

 Πόροι - Χρθματοδότθςθ - Προχπολογιςμόσ 

 Διάρκεια - Χρονοδιαγράμματα Τλοποίθςθσ 

 Δικαιϊματα και Τποχρεϊςεισ των υμβαλλομζνων  

 Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ  

 Επιςτθμονικι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ  

 Αντιςυμβατικι υμπεριφορά – υνζπειεσ (ριτρεσ) 

 Επίλυςθ Διαφορϊν 

 Ειδικοί Οροι 

 Σελικζσ Διατάξεισ  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Διμοσ Βζλου – Βόχασ με τθν υπ  αρικ. 158/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣ5Ω9Π-ΑΛΚ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 

Διμου βζλου - Βόχασ περί ζγκριςθσ τθσ δθμοπραςίασ πρόκειται να προβεί ςτθν αποπεράτωςθ του Δθμαρχείου ςφμφωνα με 

τθν αρικ. 02/2014  μελζτθ. 

Ωςτόςο, θ αδυναμία - λόγω υποςτελζχωςθσ, ζλλειψθσ του απαιτοφμενου διακζςιμου τεχνικοφ προςωπικοφ και του 

αναγκαίου υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ (προγραμμάτων Θ/Τ) τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου 

Βζλου Βόχασ - για τθν εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ πράξθσ, όπωσ 

βεβαιϊνεται με τθν :  α) υπ  αρίκμ. 5626/28-07-2022  ζγγραφο  του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και 

Πολεοδομίασ του Διμου, β) υπ  αρίκμ. ………………… βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και 

Πολεοδομίασ του Διμου Κορινκίων (μθτροπολιτικόσ διμοσ), και γ) τθν υπ  αρίκμ. ………………… βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου 

τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ ΠΕ Κορινκίασ,  απαιτεί ςυνεργαςία με τθν  «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.», θ οποία 

κατζχει τα απαιτοφμενα μζςα (υλικά και οργανωτικά) για τθν (ςυμβουλευτικι και τεχνικι) υποςτιριξθ και υλοποίθςθ 

αντίςτοιχων πράξεων και εν προκειμζνω για τθν από κοινοφ ολοκλιρωςθ ωρίμανςθσ του ςυμβατικοφ ζργου.  

Εν όψει αυτϊν, ο Διμοσ Βζλου – Βόχασ  ςυμβάλλεται με τθν «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» με τθν παροφςα 

Προγραμματικι φμβαςθ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του για τθν υλοποίθςθ του αναπτυξιακοφ αυτοφ ςτόχου και τθν 

εκπλιρωςθ των αυτοδιοικθτικϊν αρμοδιοτιτων του. 

Θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» διακζτει τθν οργάνωςθ, τθν τεχνογνωςία και τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ (ςε 

προςωπικό και μζςα) κακϊσ ιδθ διακζτει ομάδα ςυνεργατϊν πολλϊν ειδικοτιτων που τθσ εξαςφαλίηει πιςτοποίθςθ 

υλοποίθςθσ τεχνικισ, ςυμβουλευτικισ κλπ. υποςτιριξθσ, παροχισ επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κ.α., προκειμζνου να 

υποςτθρίξει τθν υλοποίθςθ των εν λόγω πράξεων.  

Ζτςι, μζςω τθσ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ των δφο μερϊν επιτυγχάνεται θ υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και 

θ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  
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Οι παραπάνω λόγοι κακιςτοφν αναγκαία και επωφελι τθ ςυνεργαςία του Βζλου Βόχασ και τθσ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. 

– Α.Ο.Σ.Α.». 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΚΟΠΟ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ αποτελεί θ κακιζρωςθ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων ανακετουςϊν αρχϊν, οι οποίοι εκκινϊντασ από κοινι αφετθρία και ςυμπράττοντασ κατά το δυνατόν 

ιςόρροπα ςε τεχνικό, οικονομικό και διαδικαςτικό επίπεδο, προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςτοχεφουν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ κοινισ, με ςκοπό τθν επίτευξθ τεχνικισ και διοικθτικισ επάρκειασ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ολοκλιρωςθσ 

τθσ καταςκευισ του δθμαρχείου Βζλου - Βόχασ  ςφμφωνα με τθν αρικ. 02/2014 μελζτθ και αρικ. 158/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣ5Ω9Π-

ΑΛΚ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου - Βόχασ περί ζγκριςθσ τθσ δθμοπραςίασ.  

 Ο Διμοσ Βζλου - Βόχασ δια των αρμόδιων οργάνων και υπθρεςιϊν του κα λειτουργιςει ωσ Προϊςταμζνθ αρχι και 

ωσ Διευκφνουςα Τπθρεςία αντίςτοιχα για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω 

Θ  «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» κα λειτουργιςει ωσ φορζασ διάκεςθσ ςτελεχϊν προκειμζνου να ςυμβάλλουν 

ςτθν επίβλεψθ του ζργου ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ τθσ παροφςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςε αυτι.  

Ειδικότερα για τον ςκοπό τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» αναλαμβάνει να διακζςει το 

αναγκαίο επιςτθμονικό - τεχνικό και διοικθτικό- προςωπικό το οποίο κα υποςτθρίξει το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν του Διμου, για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο «Αποπεράτωςθ Δθμοτικοφ καταςτθματοσ». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο διμοσ Βζλου – Βόχασ είναι εκ των εταίρων του «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» προσ τον οποίο ζχει αναλάβει, 

ςτο πλαίςιο των καταςτατικϊν του ςκοπϊν και του νόμου, να παρζχει υπθρεςίεσ τεχνικισ, ςυμβουλευτικισ κλπ υποςτιριξθσ.  

Δεν προκφπτει δαπάνθ για τον Διμο Βζλου – Βόχασ για τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων από το άρκρο 3 

υπθρεςιϊν και εργαςιϊν.  

Θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» κα ςυνειςφζρει με τθν τεχνογνωςία, τθν εμπειρία από αντίςτοιχα ζργα, τισ 

υποδομζσ-εξοπλιςμό και το προςωπικό που διακζτει για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ προσ όφελοσ του Διμου Βζλου - Βόχασ 

και τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και λιγει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ 

του ζργου ιτοι όςο διαρκεί θ κατά τον νόμο ςφμβαςθ και οι τυχόν εγκρικείςεσ παρατάςεισ αυτοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν.4412/2016. 

Θ διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται για ςπουδαίο μόνο λόγο με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ - 

ειςιγθςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

1. Ο Δήμοσ Βζλου – Βόχασ  αναλαμβάνει:  

 Να παρζχει όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία και να διευκολφνει με κάκε τρόπο το επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό που κα 

απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 Να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που ενδζχεται να γίνουν αντικείμενο των εργαςιϊν. 
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 Να ςυμβάλει, ςυμμετζχει και εγκρίνει τα παραδοτζα κακϊσ και να ςυμμετάςχει και διευκολφνει με κάκε τρόπο το 

επιςτθμονικό προςωπικό που κα απαςχολθκεί για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτθ 

ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

 Να ορίςει τουσ εκπροςϊπουσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ του Διμου Βζλου - Βόχασ ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 

του άρκρου 7. 

 Να προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ ενζργειεσ, κακϊσ επίςθσ να λαμβάνει τισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ 

ςε ςυνεννόθςθ με τουσ αναγκαίουσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν του ζργου και για τθν καλφτερθ 

αποτελεςματικότθτά τουσ. 

 Να ςυγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ κακϊσ και να παρακολουκεί τα ςτάδια υλοποίθςθσ 

των αποφάςεων αυτισ ωσ και του ζργου γενικότερα. 

 Να μεριμνά για τθν εκπλιρωςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων του άρκρου 4 τθσ παροφςασ και να διαςφαλίηει τθν 

ζγκαιρθ καταβολι των εκάςτοτε ποςϊν του προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 

«ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» 

 

2. Η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.»  αναλαμβάνει: 

 Να ςυγκεντρϊςει και οργανϊςει τα απαραίτθτα ςτοιχεία και τεχνικά δεδομζνα που κα παρζχονται από το Διμο. 

 Να ςχεδιάςει και να επικαιροποιιςει το πλάνο εργαςιϊν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου, ςε ςυνεννόθςθ 

με το Διμο, ακόμα και ςε περίπτωςθ που αυτό τροποποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 5. 

 Να εκπονιςει και να παραδϊςει τα ςυμφωνθκζντα και παραδοτζα, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 3 και ςτο Παράρτθμα 

Ι τθσ παροφςασ, ςε ςυνεργαςία και ςυνεννόθςθ με το Διμο. 

 Να διακζςει για το ςκοπό αυτό τουσ κατάλλθλουσ ςυνεργάτεσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αρτιότθτα για τθν ομαλι 

υλοποίθςθ και ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του ζργου ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ. 

 Να παρζχει αναλυτικι ενθμζρωςθ, ςε όλεσ τισ φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου, των μελϊν τθσ παροφςασ Προγραμματικισ 

φμβαςθσ και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορζων για τθν πορεία του, όποτε αυτό τθσ ηθτθκεί. 

 Να ορίςει τον εκπρόςωπό τθσ με τον αναπλθρωτι του ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του άρκρου 7. 

 Να παραδϊςει ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου όλα τα αρχεία που κα προκφψουν και ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι από αντίςτοιχα ςχεδιαςτικά προγράμματα. 

 Να υποςτθρίξει το Διμο υλοποιϊντασ όλεσ τισ παρατθριςεισ που κα προκφψουν από τθν εγκριτικι διαδικαςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

1. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθ ςυςτθματικι από κοινοφ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ ορίηουν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ. 

Θ Επιτροπι αποτελείται από 3 μζλθ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, εκπροςϊπουσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςφμφωνα με 

το άρκρο 6 και ειδικότερα: 

 Σον κ. Ανδρζα ιάχο, ωσ εκπρόςωπο του Διμου Βζλου – Βόχασ, και πρόεδρο τθσ Επιτροπισ, με αναπλθρωτι τον κ. 

Θεοδωρο Ραπτθ. 

 Σον κ. Κων/νο Σριανταφφλλου, ωσ εκπρόςωπο του Διμου Βζλου - βόχασ, με αναπλθρωτι τον κ. Νικόλαο Ρόηο. 

  Σον κ. ………………, ωσ εκπρόςωπο τθσ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.», με αναπλθρωτι τον 

κ. …………….., ……………………….. 
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2. Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ (Κ.Ε.Π.) είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ 

Προγραμματικισ φμβαςθσ, θ υποβοικθςθ τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου αυτισ και θ επίλυςθ κάκε διαφοράσ 

μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, ςχετικισ με τθν ερμθνεία των όρων ι τον τρόπο εφαρμογισ. 

3. Πρόεδροσ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ ορίηεται εκπρόςωποσ του Διμου Βζλου - Βόχασ. Ο Πρόεδροσ ζχει τθν 

ευκφνθ ςφγκλιςθσ των ςυνεδριάςεων τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ κακϊσ και τθσ υλοποίθςθσ των 

αποφάςεων αυτισ. 

4. τθν πρόςκλθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ γράφονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και ειδοποιοφνται τα μζλθ ζγκαιρα με 

τον προςφορότερο τρόπο. ε περίπτωςθ κωλφματοσ τακτικοφ μζλουσ τθσ Επιτροπισ να ςυμμετζχει, ειδοποιεί με ευκφνθ 

του το νόμιμο αναπλθρωτι του.  

5. υγχρόνωσ, μαηί με τθν πρόςκλθςθ αποςτζλλεται κάκε αναγκαίο πλθροφοριακό υλικό για ενθμζρωςθ των μελϊν. 

6. Θ Κ.Ε.Π. ςτο διάςτθμα υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα ςυνεδριάςει τουλάχιςτον μία  (1) φορά ι 

οποτεδιποτε ηθτθκεί από οποιοδιποτε μζλοσ αυτισ, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και παραλαβι του 

φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.  

7. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ διατθροφν το δικαίωμα αλλαγισ του εκπροςϊπου τουσ ςτθν Επιτροπι. τθν περίπτωςθ αυτι 

οφείλουν ζγκαιρα να γνωςτοποιιςουν τθν αλλαγι αυτι εγγράφωσ ςτα λοιπά ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

8. Θ Κ.Ε.Π. ςυνεδριάηει ςτα γραφεία του Διμου Βζλου - Βόχασ ι με τθλεδιάςκεψθ. Θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.». 

υποχρεϊνεται να τθρεί όλα τα αναγκαία ςτοιχεία (αντίγραφα παραςτατικϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν) υλοποίθςθσ 

του ζργου, τα οποία οφείλει να επιδεικνφει όποτε ηθτθκεί από τθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ ι τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ. 

9. Θ Κ.Ε.Π. αποφαςίηει για τθν πορεία των εκταμιεφςεων του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου. 

10. Θ Κ.Ε.Π. αποφαςίηει αιτιολογθμζνα για τυχόν τροποποιιςεισ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ 

Προγραμματικισ φμβαςθσ, ανάλογα με τθν πορεία υλοποίθςθσ, εφόςον υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ (π.χ. ανωτζρα βία). 

11. Θ Κ.Ε.Π. βρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρόντα είναι το 100% των τριϊν (3) τακτικϊν ι αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ. Οι 

αποφάςεισ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ και να λαμβάνονται κατά πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. 

12. Λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθ λειτουργία τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ κακορίηονται με αποφάςεισ τθσ, 

λθφκείςεσ με πλειοψθφία. 

13. Θ Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να πλαιςιϊνεται μετά από ςχετικι απόφαςι τθσ και από ειδικό προςωπικό, που ζχει γνϊςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Σο ειδικό αυτό προςωπικό αποτελεί τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι, εκφράηει άποψθ πάνω ςτα 

ειδικά επιςτθμονικά κζματα, χωρίσ δικαίωμα ψήφου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

1. Για τθν επιςτθμονικι και ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυγκροτείται 

Διμελισ Επιςτθμονικι Επιτροπι, θ οποία αποτελείται από τουσ παρακάτω: 

1.1. Σον κ. Δθμιτριο Πολίτθ, Δ/ντθ ΣΤ& Πολεοδομίασ Διμου Βζλου Βόχασ, με αναπλθρωτι  του 

τον  κ. Πζτρο Πεντζρθ, υπάλλθλο των Σ.Τ. 

1.2. Σον κ. …………………… με αναπλθρωτι του τον κ. …………………………. 

2. Σα μζλθ τθσ επιτροπισ ςυμμετζχουν ςε τμιματα τθσ υλοποίθςθσ, επιβλζπουν το ςφνολο αυτισ και είναι υπεφκυνα για το 

ςυντονιςμό του ζργου. 

3. τθν ανωτζρω Επιτροπι παρζχεται ζγκαιρα κάκε δυνατι πλθροφορία για τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ του 

προγράμματοσ. 
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4. Σα αποτελζςματα των τεχνικϊν ςυςκζψεων τθσ Επιτροπισ και οι ςχετικζσ περιοδικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων τθσ 

«ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» για τθν πρόοδο του φυςικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ κα κοινοποιοφνται προσ 

αξιολόγθςθ ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ. 

5. Σο ςφνολο των ςτοιχείων από τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ςυνεχϊσ ςτθ διάκεςθ του Δθμάρχου Βζλου 

Βόχασ και τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΤΝΕΠΕΙΕ 

1. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, που κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ ι θ παράβαςθ των 

διατάξεων του νόμου και τθσ καλισ πίςτθσ από οποιονδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, παρζχει ςτο ζτερο μζροσ το 

δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να αξιϊςει κάκε κετικι ηθμιά του. 

2. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ υπαίτιασ  (πλθν των περιπτϊςεων ελαφράσ αμζλειασ) κακυςτζρθςθσ ςτθν παράδοςθ του 

φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που αναλαμβάνει θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» πάνω από 30 εργάςιμεσ 

μζρεσ από τουσ χρόνουσ που τζκθκαν ςυνολικά, ο Διμοσ Βζλου - Βόχασ δικαιοφται να αιτθκεί να καταβάλλει αυτι για 

κάκε θμζρα πρόςκετθσ κακυςτζρθςθσ και μζχρι 20 θμζρεσ, ποινικι ριτρα ίςθ με το ζνα χιλιοςτό τθσ ςυμβατικισ 

αμοιβισ  και μζχρι ςυνολικοφ ποςοφ που αντιςτοιχεί ποςοςτιαία ςτο 2% τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ (αφαιρουμζνων των 

φόρων και λειτουργικϊν δαπανϊν).  

3. Αντίςτοιχα, ο εκάςτοτε ςυμβαλλόμενοσ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ και καταβολισ των αναγκαίων 

πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεςα και ανελλιπϊσ ςτισ χρθματοδοτιςεισ όπωσ ορίςκθκαν κατά ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ 

(Παράρτθμα Ι και Άρκρο 4 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ). 

4. Κακυςτζρθςθ πλθρωμισ διαςτιματοσ 40 θμερϊν μετά από τθν ζγκριςθ πλθρωμισ από τθν Κοινι Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ, αποτελεί αιτία για αναςτολι των εργαςιϊν και καταβολι τόκων υπερθμερίασ, φψουσ 7% ετθςίωσ. 

Κατά τθν περίπτωςθ αυτι, αυτοδικαίωσ, χορθγείται ιςόχρονθ παράταςθ ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ.  

5. Θ Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ αποφαίνεται, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ εκάςτου ςυμβαλλόμενου 

μζρουσ, για τθν αναγνϊριςθ αποηθμίωςθσ για τυχόν κετικζσ ηθμιζσ, μθ οφειλόμενεσ ςε δικι του υπαιτιότθτα. 

6. ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ από το Διμο, θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» είναι υποχρεωμζνθ να 

παραδϊςει όλα τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ και αφοροφν ςτο αντικείμενο που ζχει αναλάβει και ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ Διμοσ υποχρεοφται να τθσ καταβάλλει το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ υπθρεςίεσ που προςζφερε, 

ςυμψθφίηοντάσ το με τα ποςά που ζχει ιδθ καταβάλλει. 

7. Θ διαδικαςία καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ προχποκζτει τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ςυμβαλλόμενου ϊςτε να απαντιςει 

εγγράφωσ και ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 20 θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων που αφορά ςτθν εκτζλεςθ και ερμθνεία των όρων τθσ ςφμβαςθσ και που δε κα 

διευκετείται από τθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κα επιλφεται από τα Δικαςτιρια τθσ 

Κορίνκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΔΑ: 9Κ0ΤΩ9Π-1ΕΣ



Πνευµατικά δικαιϊµατα. Όλα τα ζγγραφα (ςχζδια, µελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από το 

ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. Α.Ο.Σ.Α (και τουσ προςτθκζντεσ και αντιςυµβαλλοµζνουσ του) ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ 

παροφςασ φµβαςθσ και των ςυµβάςεων που κα υπογράψει ο ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. Α.Ο.Σ.Α. ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του Ζργου κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του Κυρίου του Ζργου, ο οποίοσ ζχει το δικαίωµα να τα επαναχρθςιµ οποιιςει 

ελεφκερα, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νοµίµων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ και 

κα παραδοκοφν ςτον Κφριο του Ζργου κατά το χρόνο παράδοςθσ του Ζργου ι αλλιϊσ κατά τθν κακ  οιονδιποτε 

τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ φµβαςθσ. Σα ςχετικά πνευµατικά και ςυγγενικά δικαιϊµατα ρθτϊσ εκχωροφνται ςτον Κφριο 

του Ζργου χωρίσ τθν καταβολι αµοιβισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. Καμία τροποποίθςθ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ι επζκταςι τθσ, λόγω ανάγκθσ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν 

εργαςιϊν δεν αναγνωρίηεται χωρίσ νζεσ αποφάςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν και ζγγραφο που υπογράφεται από 

εκπροςϊπουσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι τα μζλθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ, τα οποία αποφαςίηουν ςχετικά και πάντα ςφμφωνα με το νόμο.  

2. Θ για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία μθ άςκθςθ των δικαιωμάτων ι παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε 

ςυμβαλλόμενο μζροσ ι ανοχι καταςτάςεων αντίκετων προσ τθν Προγραμματικι φμβαςθ ι κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ 

μζτρων που προβλζπει θ ςφμβαςθ αυτι από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ 

των ςυμβαλλομζνων μερϊν, από δικαιϊματα ι απαλλαγι από υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ που δεν αναγνωρίηονται από τθν παροφςα. 

 

Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και προσ απόδειξθ αυτϊν, αφοφ 

αναγνϊςτθκε θ ςφμβαςθ αυτι, υπογράφεται και ςφραγίηεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία αντίτυπα, κατά τα 

ακόλουκα λαμβάνει από δφο ο Διμοσ και ζνα θ «ΔΘΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.» 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΗΜΟ 

ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  

 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. – Α.Ο.Σ.Α.»  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ   Η 

 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ  

 

Θαηηγοπίερ Δπγαζιών 

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θόζηνπο ππνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο βάζεη ησλ αληηθεηκέλσλ θαηεγνξηώλ εξγαζηώλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.   
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

α/α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ 
ΕΙΔΟ 

ΔΡΑΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

2022 

1 - 
Σεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ του Διμου Βζλου 
– Βόχασ για τθν καταςκευι του 
ζργου ……Δθμαρχείο…….»   

ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ € 

υνολικό κόςτοσ δαπανϊν  ΔΩΡΕΑΝ € 

υνολικό κόςτοσ δαπανϊν ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ΔΩΡΕΑΝ € 

 

Προεκτίμηςη κόςτουσ 

Για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ, ζχει προςεγγιςτεί θ ςυςχζτιςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτελεχϊν με τθν προεκτιμϊμενθ 

απαίτθςθ εργαςίασ ανά κατθγορία εργαςίασ και τθν ειδικότθτα του κάκε ςτελζχουσ.  

Ωσ βάςθ προεκτίμθςθσ, του ςυνολικοφ κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ζχουν λθφκεί υπόψθ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ για 

παροχι υπθρεςιϊν με βάςθ εκτιμιςεισ χρόνων για διεκπεραίωςθ ανάλογων ζργων. Για τισ παραπάνω κατθγορίεσ δαπανϊν 

κα υπάρξει απολογιςτικι ανάλυςθ δαπανϊν βάςει των παραδοτζων των Τπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τον διαδικαςία ανάκεςθσ 

υπθρεςιϊν και τθ νομοκεςία. 

Ο υπολογιςμόσ τθσ αμοιβισ ζγινε ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. πρωτ. 89943/2-4-2021 Εγκφκλιοσ με κζμα «Αναπροςαρμογι τιμισ 

ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 2021», κακϊσ και τθσ 

ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ 2519 Β  20-07-2017 Τπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν παροχισ 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Α  

147)».  

Θ προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ υπολογίςτθκε βάςει τθσ διάταξθσ του άρκρου ΓΕΝ.4 διότι θ παροχι επιςτθμονικϊν Τπθρεςιϊν με 

αντικείμενο τθν βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα δεν αμείβονται βάςει ειδικϊν προβλζψεων κατά τον κανονιςμό 

προεκτιμϊμενων αμοιβϊν. 

φμφωνα με το άρκρο ΓΕΝ.4 : «Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι 

άλλου επιςτιμονα που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν προβλζψεων του παρόντοσ 

υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ ωσ εξισ:» 

 

ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 
ΑΜΟΙΒΘ / 

ΑΝΘΡΩΠΟΘΜΕΡΑ 

ΓΕΝ.4 1α 

Μζχρι και 10 ζτθ 300 * τκ 
300*1,199= 

359,70 €/ ημζρα 

Από 10 ζωσ 20 ζτθ 450 * τκ 
450*1,199= 

539,55 €/ ημζρα 

Μεγαλφτερθ από 20 

ζτθ 
600 * τκ 

600*1,199 = 

719,40 €/ ημζρα 

 

ΠΙΝΑΚΑ : Ανάλυςη Κόςτουσ – Απαιτήςεισ ςε Ειδικό Προςωπικό Ομάδασ Ζργου 

Α/Α 
Επιςτημονική Ομάδα 

Ζργου 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Ω 
Απαςχόληςησ 

Σιμή 
Α/Ω ςε 

(€) 

Δαπάνη ςε 
(€) 
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1 

 
 

Πολιτικόσ  Μθχανικόσ 

Διπλωματοφχοσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ –  με 

10ετθ εμπειρία ςτθν επίβλεψθ καταςκευισ 

δθμοςίων ζργων (κτιριακά)  

φμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα 
359.7 ΔΩΡΕΑΝ 

2 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ με 10ετθ εμπειρία 

ςτθν επίβλεψθ καταςκευισ δθμοςίων κτιρίων 

(μθχανολογικά) 

φμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα

  

359.7 ΔΩΡΕΑΝ 

υνολικό κόςτοσ δαπανϊν  ΔΩΡΕΑΝ € 

υνολικό κόςτοσ δαπανϊν ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% ΔΩΡΕΑΝ € 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ  ΗΗ 

1. Εκτίμηςη Χρονοδιαγράμματοσ Δράςησ 

Θ εκτίμθςθ του χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ, ςυνοψίηεται ςτον παρακάτω πίνακα 

 
ΠΙΝΑΚΑ.: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

α/α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΗΝΔ 

1 Σερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Βέινπ – 
Βόραο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ ……Γεκαξρείν…….»   

Όζν ε θαηά ηνλ λόκν 
ζύκβαζε θαη νη ηπρόλ 
εγθξηζίζεο παξαηάζεηο   

 
 
 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 239/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

    

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

             

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 9Κ0ΤΩ9Π-1ΕΣ
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