
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                            

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 41/09 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   325/2022. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Ξξφεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε 

Καξία, ε) Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 9η  Λοεμβπίος 2022, ημέπα  Ρεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε 

ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ κ. Ξποέδπος ηεο κε αξ. πξση. 

8816/04.11.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

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

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α] Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Ξξφεδξνο, 

β]Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία, θαη απφληεο νη : α]Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

β]Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνχξεο Ληθφιανο . 

Ρνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οφδνο Ληθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

    Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Ξαλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ.          

Θέμα 14ο: Έγκπιζη ζσεδίος Ξπογπαμμαηικήρ Πύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ, και ηηρ: 
«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. –Α.Ν.Ρ.Α.» για ηιρ ππάξειρ: Α. πηπεζίερ ζςμβούλος για ζύνηαξη γευλογικών 
εκθέζευν και θακέλυν άδειαρ εκηέλεζηρ απδεςηικών/ςδπεςηικών  γευηπήζευν ζηο Γήμο Βέλος 
Βόσαρ.Β. πηπεζίερ Πςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηιηλο «Κελέηη επανακαθοπιζμού παλαιού 
αιγιαλού – αιγιαλού ζηο Θοκκώνι Θοπινθίαρ».Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηη ζύνηαξη ηος ΠΓΑΔΘ 
(Πσέδιο διασείπιζηρ αειθόπος ενέπγειαρ και κλίμαηορ) και ΠΔΑΘ (Πσέδιο ενεπγειακήρ απόδοζηρ 
κηιπίυν) ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ.Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηην επικαιποποίηζη δικηύος ΘΘΣ Γ.Δ. 
Βόσαρ. 

  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δέκαηο ηέηαπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππφςε 

ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ. , φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ε νηθνλνκηθήο επηηξνπή  απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ηε 

ζχλαςε θάζε είδνπο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4412/2016. 

    Αθνινχζσο ν Ξξφεδξνο ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηα 

παξαξηήκαηα απηνχ , κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, θαη ηεο: «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. –Α.Ν.Ρ.Α.» 

γηα ηηο πξάμεηο: Α. πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ζχληαμε γεσινγηθψλ εθζέζεσλ θαη θαθέισλ άδεηαο 

εθηέιεζεο αξδεπηηθψλ/πδξεπηηθψλ  γεσηξήζεσλ ζην Γήκν Βέινπ Βφραο.Β. πεξεζίεο Ππκβνχινπ 

γηα ηε ζχληαμε κειέηεο κε ηηηιν «Κειέηε επαλαθαζνξηζκνχ παιαηνχ αηγηαινχ – αηγηαινχ ζην 

Θνθθψλη Θνξηλζίαο».Γ. πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ΠΓΑΔΘ (Πρέδην δηαρείξηζεο 

αεηθφξνπ ελέξγεηαο θαη θιίκαηνο) θαη ΠΔΑΘ (Πρέδην ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ) ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ Βφραο.Γ. πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε δηθηχνπ ΘΘΣ Γ.Δ. Βφραο. 

 

  Ρέινο ν Ξξφεδξνο ζέηεη ππφςε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο θαη πξνηείλεη ηελ έγθξηζή ηνπ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΔΑ: ΨΔ7ΩΩ9Π-7Τ4



                                          Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η      ΝΚΝΦΩΛΑ 

1.- Δγθξίλεη ην ζρέδην Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο (άξζξνπ 100 λ.3852/2010 σο ηζρχεη) κεηαμχ ηνπ 
Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, θαη ηνπ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Νξγαληζκφο Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.», για ηιρ ππάξειρ: Α. 
πηπεζίερ ζςμβούλος για ζύνηαξη γευλογικών εκθέζευν και θακέλυν άδειαρ εκηέλεζηρ 
απδεςηικών/ςδπεςηικών  γευηπήζευν ζηο Γήμο Βέλος Βόσαρ.Β. πηπεζίερ Πςμβούλος 

για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηιηλο «Κελέηη επανακαθοπιζμού παλαιού αιγιαλού – αιγιαλού 
ζηο Θοκκώνι Θοπινθίαρ».Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηη ζύνηαξη ηος ΠΓΑΔΘ (Πσέδιο 
διασείπιζηρ αειθόπος ενέπγειαρ και κλίμαηορ) και ΠΔΑΘ (Πσέδιο ενεπγειακήρ απόδοζηρ 
κηιπίυν) ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ.Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηην επικαιποποίηζη 
δικηύος ΘΘΣ Γ.Δ. Βόσαρ, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ . 
 

2.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Αλλίβα Ξαπαθπξηάθν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Ξξνγξακκαηηθήο 

Πχκβαζεο. 

3.- Νξίδεη σο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ζηελ Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7 ηνλ 

θ. Πηάρν Αλδξέα κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Οφδν Ληθφιαν θαη ηνλ θ. Ρξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλν κε 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Οάπηε Θεφδσξν. 

4.- Νξίδεη ηνλ θ. Ξνιίηε Γεκήηξην, Γ/ληε Ρ& Ξνιενδνκίαο Γήκνπ Βέινπ Βφραο, κε αλαπιεξσηή 

ηνπ ηελ θα Παληάξκε Γεσξγία ζηε Γηκειήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ άξζξνπ 8. 

 

 

Απ. Ξπυη. :……………………….. 

ΑΓΑΚ:………………………..    
 

 

ΚΔΡΑΜ ΡΝ  

ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ –  ΒΝΣΑΠ  

ΘΑΗ ΡΝ  

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝ Α.Δ. –  Αναπηςξιακόρ Νπγανιζμόρ Ροπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», με 
διακπιηικό ηίηλο «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. –  Α.Ν.Ρ.Α.» 

ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΟΑΜΔΗΠ: 

Α. πηπεζίερ ζςμβούλος για ζςνηαξη γευλογικών εκθέζευν και θακέλυν άδειαρ εκηέλεζηρ 

απδεςηικών/ςδπεςηικών  γευηπήζευν ζηο Γήμο Βέλος Βόσαρ. 

Β. πηπεζίερ Πςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηιηλο «Κελέηη επανακαθοπιζμού παλαιού 

αιγιαλού – αιγιαλού ζηο Θοκκώνι Θοπινθίαρ». 

Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηη ζύνηαξη ηος ΠΓΑΔΘ (Πσέδιο διασείπιζηρ αειθόπος ενέπγειαρ και 

κλίμαηορ) και ΠΔΑΘ (Πσέδιο ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηιπίυν) ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ. 

Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηην επικαιποποίηζη δικηύος ΘΘΣ Γ.Δ. Βόσαρ. 

Εεςγολαηιό, Λοέμβπιορ 2022 

 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

(Άπθπο 100, Λ.3852/2010) 

Όπυρ ιζσύει 

ΑΔΑ: ΨΔ7ΩΩ9Π-7Τ4



 

Πήμεπα, ηην  ……. Λοεμβπίος 2022, ημέπα  …………………….. και ώπα ………………πμ ζηο Γημαπσείο 

Βέλος – Βόσαρ οι καηυηέπυ θοπείρ:  

 

1. Ν ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ – ΒΝΣΑΠ ηεο ΞΔ Θνξηλζίαο, πνπ εδξεχεη ζην Εεπγνιαηεηφ, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ην Γήκαξρν, θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθν 

2. Ζ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ.» [Αναπηςξιακόρ Νπγανιζμόρ Ροπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ», με διακπιηικό 

ηίηλο «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.»], πνπ εδξεχεη ζηελ Θφξηλζν, Δζληθήο Αληίζηαζεο 38, Ρ.Θ.: 

20131 κε ΑΦΚ 801619644 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Ξξφεδξν θ. 

Βαζίιεην Λαλφπνπιν, Γήκαξρν Θνξηλζίσλ ζχκθσλα κε ηε αξηζ. 5/1-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.. 

 

ΔΣΝΛΡΑΠ ΞΝΤΖ :  

1. Ρελ χπαξμε αλάγθεο γηα νξηδφληηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ-αλαζεηνπζψλ αξρψλ 

θαη ζχλαςε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ Γήκνπ 

2. Ρελ αδπλακία ιφγσ α) ππνζηειέρσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, β) έιιεηςεο ηνπ 

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

(πξνγξακκάησλ Ζ/) ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο, γηα 

ηελ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ πξάμεο. 

3. Ρν γεγνλφο φηη ε «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» εθαξκφδεη Πχζηεκα Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην 

Ξξφηππν ENISO 9001:2015βάζεη ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 20001210006085θαη δηαζέηεη 

Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα, βάζεη ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ κε αξηζκφ εγγξαθήο 20401210006086, ζχκθσλα κε ην 

ENISO1429:2008 φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο νδεγνχο εθαξκνγήο ΔΙΝΡ 1431-1, ΔΙΝΡ 1431-2, θαη ΔΙΝΡ 

1431-3 γηα ην Ξεδίν Δθαξκνγήο: «Γηαρείξηζε θαη πνβνιή Σξεκαηνδνηήζεσλ ζε Δπελδπηηθά 

Ξξνγξάκκαηα, Ρερληθή Δπάξθεηα Κειεηψλ – Έξγσλ – πεξεζηψλ, Γηαρείξηζε Γεκνπξαζηψλ θαη 

Γηαγλσζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Νηθνλνκηθή Δπάξθεηα Ξξνκεζεηψλ, Γηαρείξηζε Ρερληθήο – Νηθνλνκηθήο 

Δπάξθεηαο» 

Δηδηθφηεξα, ε ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. ΑΝΡΑ 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. 

 

Α. Ρο ιζσύον Θεζμικό Ξλαίζιο 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 – ΦΔΘ 147/Α/8-08-2016«Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2015/25/ΔΔ)» θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 12 θαη 44. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 – ΦΔΘ 147/Α/8-08-2016«Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2015/25/ΔΔ)». 

3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 & 4 ηνπ Λ.4674 / 2020 «Πηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ Νξγαληζκψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 53 Α/ 11-03-2020). 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 100 θαη 225 ηνπ Λ.3852/2010 – ΦΔΘ 87/Α/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

ΑΔΑ: ΨΔ7ΩΩ9Π-7Τ4



5. Ρελ εγθχθιην 200/Α.Ξ. 37260/16-06-2020 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζσηεξηθψλ θαη Νξγάλσζεο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Πηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – 

Πχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Αλαπηπμηαθψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Θνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ 

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

6. Ρνπ Λ. 4714/2020 (Α’ 148) «Οχζκηζε γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ΝΡΑ α   θαη β   

βαζκνχ».  

7. Ρελ αξηζ. 3705/22.7.2021 Ξξάμε Πχζηαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ κε ηελ επσλπκία 

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Αλαπηπμηαθφο Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.», πνπ θαηαρσξήζεθε λνκίκσο ζην ΓΔΚΖ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 

160261237000 

8. Ρνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο (ΦΔΘ 622Β/26-02-2019) φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί  θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

Θαι 

Β. Ριρ καηυηέπυ αποθάζειρ ηυν ζςμβαλλομένυν μεπών : 

1. Ρελ ππ’ αξηζ. …………….(ΑΓΑ: ……………………) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ βέινπ - Βφραο 

πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ 

Γημάπσος, κ. Αννίβα Ξαπακςπιάκο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

2. Ρελ ππ’ αξηζ. …………………..απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ππκβνπιίνπ ηεο «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. 

– Α.Ν.Ρ.Α.» πεξί έγθξηζεο ηεο ζχλαςεο θαη ησλ φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, θαζψο θαη 

εμνπζηνδφηεζεο ηος Ξποέδπος ηηρ κ. Βαζιλείος Λανόποςλος γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

3. Ρελ ππ. αξ…………………..βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο πεξί 

αδπλακίαο εθηέιεζεο. 

 
ΠΚΦΩΛΝΛ ΘΑΗ ΠΛΑΞΝΓΔΣΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΜΖΠ: 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη πεξηέρεη:  

 Ξεξηερφκελν ζχκβαζεο 

 Ξξννίκην 

 Αληηθείκελν – Πθνπφο Πχκβαζεο 

 Ξφξνη - Σξεκαηνδφηεζε - Ξξνυπνινγηζκφο 

 Γηάξθεηα - Σξνλνδηαγξάκκαηα ινπνίεζεο 

 Γηθαηψκαηα θαη πνρξεψζεηο ησλ Ππκβαιινκέλσλ  

 Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο  

 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο  

 Αληηζπκβαηηθή Ππκπεξηθνξά – Ππλέπεηεο (ξήηξεο) 

 Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 Δηδηθνί Νξνη 

 Ρειηθέο Γηαηάμεηο  

 
ΑΟΘΟΝ 2 

ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Ν Γήκνο Βέινπ – Βφραο ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ηηο 

παξαθάησ πξάμεηο: 

Α. πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ζπληαμε γεσινγηθψλ εθζέζεσλ θαη θαθέισλ άδεηαο εθηέιεζεο 

αξδεπηηθψλ/πδξεπηηθψλ  γεσηξήζεσλ ζην Γήκν Βέινπ Βφραο. 

Β. πεξεζίεο Ππκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε κειέηεο κε ηηηιν «Κειέηε επαλαθαζνξηζκνχ παιαηνχ αηγηαινχ 

– αηγηαινχ ζην Θνθθψλη Θνξηλζίαο». 

Γ. πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ΠΓΑΔΘ (Πρέδην δηαρείξηζεο αεηθφξνπ ελέξγεηαο θαη 

θιίκαηνο) θαη ΠΔΑΘ (Πρέδην ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ) ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. 
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Γ. πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε δηθηχνπ ΘΘΣ Γ.Δ. Βφραο.  

Υζηφζν, ζχκθσλα θαη κε ην απφ …./…../2022 ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ξξντζηάκελνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη πεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ, κε ην νπνίν δεηείηαη ε ζπλδξνκή θαη ππνβνήζεζε απφ 

Ππκβνχινπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Ξξάμεσλ ηεο Ξαξνχζαο, ηφζν ιφγσ ππνζηειέρσζήο ηεο φζν θαη ιφγσ 

έιιεηςεο ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νινθιήξσζε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πξάμεο  απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε ηελ 

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.»,  ε νπνία θαηέρεη ηα απαηηνχκελα κέζα (πιηθά θαη νξγαλσηηθά) γηα ηελ 

(ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή) ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρεο πξάμεο σο θαη ηελ ηερληθή επάξθεηα γηα 

ηελ απφ θνηλνχ νινθιήξσζε σξίκαλζήο ηεο. 

Δλ φςεη απηψλ, ν Γήκνο Βέινπ Βφραο  ζπκβάιιεηαη κε ηελ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» κε ηελ 

παξνχζα Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ απηνχ 

ζηφρνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Ζ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.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 ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ.  

Έηζη, κέζσ ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ επηηπγράλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

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

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.». 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΠΘΝΞΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Κε ηελ παξνχζα Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε πινπνηείηαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε 

ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ σξίκαλζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ηεο παξνχζαο, σο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή/επηζηεκνληθή πνζηήξημε ηεο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεη ηνλ απφ θνηλνχ 

ζρεδηαζκφ, ζχληαμε θαη εθπφλεζε κεηά ησλ απαηηνχκελσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

εξγαζηψλ ησλ Ξξάμεσλ : 

Α. πηπεζίερ ζςμβούλος για ζςνηαξη γευλογικών εκθέζευν και θακέλυν άδειαρ εκηέλεζηρ 

απδεςηικών/ςδπεςηικών  γευηπήζευν ζηο Γήμο Βέλος Βόσαρ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα:  

 

Αλαγλσξηζηηθή γεσινγηθή έθζεζε θαη 

ζχληαμε θαθέινπ άδεηαο εθηέιεζεο 

αξδεπηηθήο γεψηξεζεο Ρ.Θ. Σαιθίνπ 

ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟΓΔΡΗΘΖΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖ 

ΣΑΙΘΗΝ 

Αλαγλσξηζηηθή γεσινγηθή έθζεζε θαη 

ζχληαμε θαθέινπ άδεηαο εθηέιεζεο δχν 

γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Ρ.Θ. Βέινπ θαη 

T.K. Βνρατθνχ  

ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΓΝ ΓΟΔΡΗΘΥΛ 

ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΗΠΣΠΖ 

ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ Γ.Δ. ΒΔΙΝ & Γ.Δ. ΒΝΣΑΠ 

Ρερληθή Γεσινγηθή Έθζεζε Αληηθαηάζηαζεο 

πδξεπηηθήο γεψηξεζεο Ρ.Θ. Βξαραηίνπ ζέζε 

«ΒΑΠΗΙΔΗΝ 

ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

ΓΟΔΡΗΘΖΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. ΒΟΑΣΑΡΗΝ 

Ρερληθή Γεσινγηθή Έθζεζε Αληηθαηάζηαζεο 

πδξεπηηθήο γεψηξεζεο Ρ.Θ. Θνθθσλίνπ ζέζε 

«ΟΑΣΖ ΛΗΑΓΘΝ» 

ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

ΓΟΔΡΗΘΖΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. ΘΝΘΘΥΛΗΝ 
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δξνγεσινγηθή Κειέηε Δλίζρπζεο 

δξνδφηεζεο Γήκνπ Βέινπ – Βφραο, 

απνηχπσζε πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο 

χδξεπζεο, εθηίκεζε ηζνδπγίνπ θαη πξνηάζεηο 

ζέζεσλ αλφξπμεο λέσλ πδξεπηηθψλ 

γεσηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα Πρέδηα 

Γηαρείξηζεο  

 

ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖ 

ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ – ΒΝΣΑΠ ΑΞΝ ΡΖ 

ΙΔΘΑΛΖ ΠΡΚΦΑΙΗΑΠ 

 

Β. πηπεζίερ Πςμβούλος για ηη ζύνηαξη μελέηηρ με ηιηλο «Κελέηη επανακαθοπιζμού παλαιού 

αιγιαλού – αιγιαλού ζηο Θοκκώνι Θοπινθίαρ». 

Πήκεξα, 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 Θνθθσλίνπ. Ξαξάιιεια, ρξίδεη επαλαθαζνξηζκνχ θαη ε γξακκή ηνπ 

αηγηαινχ γηα λα ιεθζνχλ ππφςε λφκηκα έξγα εληφο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε 

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

Θνθθσλίνπ κε ζθνπφ ηνλ πξναλαθεξζέληα επαλαθαζνξηζκφ ηεο. 

 

Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηη ζύνηαξη ηος ΠΓΑΔΘ (Πσέδιο διασείπιζηρ αειθόπος ενέπγειαρ και 

κλίμαηορ) και ΠΔΑΘ (Πσέδιο ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηιπίυν) ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε αθνξά ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα θαη ην Θιίκα (ΠΓΑΔΘ) θαη ηελ εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ 

Δλεξγεηαθήο  Απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ ΠΔΑΘ. Ζ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο έρεη σο ζηφρν ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ αξηηφηεξε θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ Γήκνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα θαζψο θαη ηελ επηηεπμε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Γ. πηπεζίερ ζςμβούλος για ηην επικαιποποίηζη δικηύος ΘΘΣ Γ.Δ. Βόσαρ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε αθνξά ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε δηαδηθαζία αλαζχληαμεο ηεο ππάξρνπζαο 

κειέηεο θχξσζεο σο Θ.Σ. ησλ εδαθηθψλ ηκεκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ, γηα ηελ δεκηνπξγία δξφκσλ - 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ - κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 24.4/3.5.1985 (ΦΔΘ 181/Γ/1985) ζε φιε ηελ 

έθηαζε εληφο ησλ νηθηζκψλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Βφραο ηνπ δήκνπ Βέινπ – Βφραο, πνπ πξνέθπςαλ θαηφπηλ 

ησλ δηνξζψζεσλ επί απηήο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Ζ 

κειέηε ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 39608/2011 (ΦΔΘ 2200/Β/30-09-2011), κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο δηαγξάκκαηνο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ δηθηχνπ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ (Θ.Σ.) νηθηζκψλ κε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ.3937/2011 (ΦΔΘ 60/Α/31-03-

2011) . 

Ν Γήκνο Βέινπ - Βφραο δηα ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

Ξξντζηακέλε αξρή θαη σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία αληίζηνηρα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

Ζ  «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» ζα ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο δηάζεζεο ζηειερψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή.  

 

ΑΟΘΟΝ 4 

ΞΝΟΝΗ – ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ - ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 3 ππεξεζηψλ θαη 

εξγαζηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΔΜΖΛΡΑ ΣΗΙΗΑΓΥΛ επξψ (60.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
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θφξσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο. Ρν πνζφ απηφ ζα ζπλεηζθέξεη ν Γήκνο 

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

Ζ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» ζα ζπλεηζθέξεη κε ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία απφ αληίζηνηρα 

έξγα, ηηο ππνδνκέο-εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Ξξάμεσλ πξνο φθεινο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βφραο  θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απνηππψλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ.  

Ζ απνπιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ  Βφραο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα 

ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ ΝΡΑ. 

Ζ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ θαη πξνο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εθδνζέλησλ ησλ 

λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, αλάινγα κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 

παξνχζαο. Πε πεξίπησζε απξάθηνπ παξφδνπ 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ ζηελ ΘΔΞ πξνο 

έγθξηζε, ζεσξείηαη φηη απηή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξάμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 Ρα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΗ πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Ν ρξφλνο έγθξηζεο απφ ηελ πεξεζία ή/θαη ηξίην θνξέα είλαη ελδεηθηηθφο. 

Γηα ηηο αλσηέξσ πξάμεηο ην ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη γηα ζπνπδαίν κφλν ιφγν κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΩΛ  

1. Ν Γήμορ Βέλος Βόσαρ αναλαμβάνει:  

Λα 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. 

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

ησλ εξγαζηψλ. 

Λα ζπκβάιεη, ζπκκεηέρεη θαη εγθξίλεη ηα παξαδνηέα θαζψο 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. 

Λα νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 7. 

Λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο επίζεο λα ιακβάλεη ηηο 

αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλαγθαίνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ 

θαη γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Λα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί ηα 

ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο σο θαη ηνπ έξγνπ γεληθφηεξα. 

Λα κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε πνζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζηε «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» 
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2. Ζ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.»  αναλαμβάνει: 

Λα ζπγθεληξψζεη θαη νξγαλψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ ζα παξέρνληαη απφ 

ην Γήκν. 

Λα ζρεδηάζεη θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην πιάλν εξγαζηψλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο 

παξνχζαο ζπκβαζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ην Γήκν, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5. 

Λα εθπνλήζεη θαη λα παξαδψζεη ηα ζπκθσλεζέληα θαη παξαδνηέα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 

θαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ην Γήκν. 

Λα 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. 

Λα παξέρεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε, ζε φιεο ηηο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ησλ κειψλ ηεο παξνχζαο 

Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ πνξεία ηνπ, φπνηε απηφ ηεο 

δεηεζεί. 

Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 7. 

Λα παξαδψζεη ζηελ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ φια ηα αξρεία πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή απφ αληίζηνηρα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα. 

Λα ππνζηεξίμεη ην Γήκν πινπνηψληαο φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθξηηηθή 

δηαδηθαζία. 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΘΝΗΛΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

1. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηε ζπζηεκαηηθή απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδνπλ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. 

Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 3 κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 θαη εηδηθφηεξα: 

 Ρνλ θ. ………………., σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο, θαη πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ. …………………………….. 

 Ρνλ θ. …………………………….., σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ - βφραο, κε αλαπιεξσηή ηνλ 

θ………………………………... 

  Ρνλ θ. Γεψξγαξεο Βαζίιεηνο,, σο εθπξφζσπν ηεο «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.», κε αλαπιεξσηή 

ηνλ θ. Θεφδσξν Ρζεξπάλε 

2. Αληηθείκελν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο (Θ.Δ.Ξ.) είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, 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. Ξξφεδξνο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο. Ν 

Ξξφεδξνο έρεη ηελ επζχλε ζχγθιηζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαζψο θαη 

ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο. 

4. Πηελ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο γξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εηδνπνηνχληαη ηα κέιε 

έγθαηξα κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. Πε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο λα 

ζπκκεηέρεη, εηδνπνηεί κε επζχλε ηνπ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.  

5. Ππγρξφλσο, καδί κε ηελ πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη θάζε αλαγθαίν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ. 
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6. Ζ Θ.Δ.Ξ. ζην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα ζπλεδξηάζεη ηνπιάρηζηνλ κία  (1) 

θνξά ή νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ νπνηνδήπνηε κέινο απηήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο θαη παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  

7. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ Δπηηξνπή. Πηελ 

πεξίπησζε απηή νθείινπλ έγθαηξα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή απηή εγγξάθσο ζηα ινηπά 

ζπκβαιιφκελα κέξε. 

8. Ζ Θ.Δ.Ξ. ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο ή κε ηειεδηάζθεςε. Ζ «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – 

Α.Ν.Ρ.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 Θνηλή 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ή ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

9. Ζ Θ.Δ.Ξ. απνθαζίδεη γηα ηελ πνξεία ησλ εθηακηεχζεσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

10. Ζ Θ.Δ.Ξ. απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο, εθφζνλ ππάξρεη 

ζπνπδαίνο ιφγνο (π.ρ. αλσηέξα βία). 

11. Ζ Θ.Δ.Ξ. βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξφληα είλαη ην 100% ησλ ηξηψλ (3) ηαθηηθψλ ή αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ ηεο. Νη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ. 

12. Ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο 

ηεο, ιεθζείζεο κε πιεηνςεθία. 

13. Ζ Θ.Δ.Ξ. είλαη δπλαηφλ λα πιαηζηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζή ηεο θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, πνπ έρεη 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ρν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ απνηειεί ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, 

εθθξάδεη άπνςε πάλσ ζηα εηδηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα, συπίρ δικαίυμα τήθος. 

 
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. Ρνλ θ……………………., Γ/ληε Ρ& Ξνιενδνκίαο Γήκνπ Βέινπ Βφραο, κε αλαπιεξσηή  ηνπ ηνλ  θ. 

…………………………, ππάιιειν ησλ Ρ.. 

1.2. Ρνλ θ. …………………………, κε αλαπιεξψηε ……………………………... 

2. Ρα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκαηα ηεο πινπνίεζεο, επηβιέπνπλ ην ζχλνιν απηήο θαη είλαη 

ππεχζπλα γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ. 

3. Πηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή παξέρεηαη έγθαηξα θάζε δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

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

ηεο «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

θνηλνπνηνχληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. 

5. Ρν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζπλερψο ζηε δηάζεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ Βέινπ Βφραο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9 

ΑΛΡΗΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ - ΠΛΔΞΔΗΔΠ 

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 θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή δεκηά ηνπ. 

2. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ππαίηηαο  (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ειαθξάο ακέιεηαο) θαζπζηέξεζεο ζηελ 

παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαιακβάλεη ε «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» 
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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 (αθαηξνπκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 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 (Ξαξάξηεκα Η θαη Άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 

4. Θαζπζηέξεζε πιεξσκήο δηαζηήκαηνο 40 εκεξψλ κεηά απφ ηελ έγθξηζε πιεξσκήο απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή 

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

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

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

5. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνθαίλεηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο εθάζηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, γηα ηελ αλαγλψξηζε απνδεκίσζεο γηα ηπρφλ ζεηηθέο δεκηέο, κε νθεηιφκελεο ζε 

δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. 

6. Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ην Γήκν, ε «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.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. 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

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

πνπ δε ζα δηεπζεηείηαη απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Θνξίλζνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Ξλεπµαηηθά δηθαηψµαηα.  

Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, µειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ην ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. 

Α.Ν.Ρ.Α (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη αληηζπµβαιινµέλνπο ηνπ) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο 

Πχµβαζεο θαη ησλ ζπµβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ν ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. Α.Ν.Ρ.Α. ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Θπξίνπ 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 Θχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ 

Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο Πχµβαζεο. Ρα ζρεηηθά πλεπµαηηθά θαη 

ζπγγεληθά δηθαηψµαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή αµνηβήο.  

 

ΑΟΘΟΝ 12 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Θακία ηξνπνπνίεζε ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο 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 Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, ηα νπνία απνθαζίδνπλ ζρεηηθά θαη πάληα ζχκθσλα 

κε ην λφκν.  

ΑΔΑ: ΨΔ7ΩΩ9Π-7Τ4



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

ζπκβαιιφκελν κέξνο ή αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε 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 «ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.» 

 

ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ   Η 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

 

Θαηηγοπίερ Δπγαζιών 

Πηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη 

Ξνιενδνκίαο 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.  

Υο 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 

πεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ δηαδηθαζία αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη ηε λνκνζεζία. 

Ν ππνινγηζκφο ηεο ακνηβήο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξ. πξση. 89943/2-4-2021 Δγθχθιηνο κε ζέκα 

«Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ γηα 

ην έηνο 2021», θαζψο θαη ηεο ΓΛΠγ/32129/ΦΛ 466 ΦΔΘ 2519 Β’ 20-07-2017 πνπξγηθή Απφθαζε «Έγθξηζε 

Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147)».  

Ζ πξνεθηίκεζε ηεο ακνηβήο ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.4 δηφηη ε παξνρή επηζηεκνληθψλ 

πεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηελ βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα δελ ακείβνληαη βάζεη εηδηθψλ πξνβιέςεσλ θαηά ηνλ 

θαλνληζκφ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ. 

Πχκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΛ.4 : «Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ζε Δπξψ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ 

κεραληθνχ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε κειέηεο ακεηβφκελεο βάζεη εηδηθψλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο 

εμήο:» 

 

ΓΗΑ ΡΝ 

ΓΖΚΝ 

ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

 

ΓΗΑ ΡΖΛ 

«ΓΖΚΝΞΟΑΘΡΝΠ Α.Δ. – Α.Ν.Ρ.Α.»  

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
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ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

ΞΟΝΔΘΡΗΚΥΚΔΛΥΛ 

ΑΚΝΗΒΥΛ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ 
ΑΚΝΗΒΖ / 

ΑΛΘΟΥΞΝΖΚΔΟΑ 

ΓΔΛ.4 1α 

Κέρξη θαη 10 έηε 300 * ηθ 
300*1,199= 

359,70 €/ ημέπα 

Απφ 10 έσο 20 έηε 450 * ηθ 
450*1,199= 

539,55 €/ ημέπα 

Κεγαιχηεξε απφ 

20 έηε 
600 * ηθ 

600*1,199 = 

719,40 €/ ημέπα 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.1: ΑΛΑΙΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ ΚΔΙΔΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ  

Α/Α  Θαηεγνξία πεξεζίαο  Ξιήζνο 
Θφζηνο αλά 

κνλάδα (ζε €)  

Ππλνιηθφ 

θφζηνο (ζε 

€) 

Α 

πεξεζίεο ζπκβνχινπ 

γηα ζπληαμε  

γεσινγηθψλ εθζέζεσλ 

θαη θαθέισλ άδεηαο 

εθηέιεζεο 

αξδεπηηθψλ/πδξεπηηθψλ  

γεσηξήζεσλ ζην Γήκν 

Βέινπ Βφραο.  

1.ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΑΟΓΔΡΗΘΖΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖ 
ΣΑΙΘΗΝ  

1 2500 2500 

2. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΓΝ 
ΓΟΔΡΗΘΥΛ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΗΠΣΠΖ 
ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ Γ.Δ. ΒΔΙΝ & 
Γ.Δ. ΒΝΣΑΠ 

1 3300 3300 

3. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΔΡΗΘΖΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. ΒΟΑΣΑΡΗΝ 

 

1 2500 2500 

4. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΔΡΗΘΖΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. ΘΝΘΘΥΛΗΝ 

 

1 2500 2500 

5. ΞΝΒΝΙΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 
ΔΘΘΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΓΟΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 
ΒΔΙΝ – ΒΝΣΑΠ ΑΞΝ ΡΖ 
ΙΔΘΑΛΖ ΠΡΚΦΑΙΗΑΠ 

1 1800 1800 

Β 

Β. πεξεζίεο Ππκβνχινπ 

γηα ηε ζχληαμε κειέηεο 

κε ηηηιν «Κειέηε 

επαλαθαζνξηζκνχ παιαηνχ 

αηγηαινχ – αηγηαινχ ζην 

Θνθθψλη  Θνξηλζίαο».  

  

 1 17050 17050 

Γ 

πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα 

ηε ζχληαμε ηνπ ΠΓΑΔΘ 

(Πρέδην δηαρείξηζεο 

αεηθφξνπ ελέξγεηαο θαη 

θιίκαηνο) θαη ΠΔΑΘ 

(Πρέδην  ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θηηξίσλ) ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βφραο.  

ΠΛΡΑΜΖ ΠΓΑΔΘ 1 11400 11400 

ΠΛΡΑΜΖ ΠΔΑΘ 

 
 

1 
 
 

11450 11450 

Γ. 

πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα 

ηελ επηθαηξνπνίεζε 

δηθηχνπ ΘΘΣ Γ.Δ. Βφραο.  

 1 7500 7500 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ με ΦΞΑ24%:  60.000,00€ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.2.: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ 

ΔΟΓΝ, ΚΔ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖΠ 

Α/Α Θέληξν δαπάλεο  

Κεληαίν 

άκεζν 

θφζηνο 

θέληξνπ 

δαπάλεο  

( ζε €) 

Αλζξσπν

κήλεο 

απαζρφιε

ζεο αλά 

ζηάδην 

ηνπ 

έξγνπ  

Θφζηνο αλά 

θέληξν 

δαπάλεο θαη 

αλά ζηάδην (ζε 

€) 

A 

πεξεζίεο ζπκβνχινπ 

γηα ζπληαμε  

γεσινγηθψλ εθζέζεσλ 

θαη θαθέισλ άδεηαο 

εθηέιεζεο 

αξδεπηηθψλ/πδξεπηηθψ

λ  γεσηξήζεσλ ζην 

Γήκν Βέινπ Βφραο.  

1.ΑΓΔΗΑ 
ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΑΟΓΔΡΗΘΖΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖ 
ΣΑΙΘΗΝ  

1250,00€ 2 2500,00€ 

2. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΓΝ ΓΟΔΡΗΘΥΛ 
ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΔΛΗΠΣΠΖ 
ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ Γ.Δ. 
ΒΔΙΝ & Γ.Δ. ΒΝΣΑΠ 

1650,00€ 2 3300,00€  

3. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
ΓΟΔΡΗΘΖΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. 
ΒΟΑΣΑΡΗΝ 

 

1250,00€ 2 2500,00€ 

4. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
ΓΟΔΡΗΘΖΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. 
ΘΝΘΘΥΛΗΝ 

 

1250,00€ 2 2500,00€  

5. ΞΝΒΝΙΖ 
ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖ 
ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ – 
ΒΝΣΑΠ ΑΞΝ ΡΖ 
ΙΔΘΑΛΖ ΠΡΚΦΑΙΗΑΠ 

900,00€ 2 1800,00€  

B 

 

Β. πεξεζίεο Ππκβνχινπ 

γηα ηε ζχληαμε κειέηεο 

κε ηηηιν «Κειέηε 

επαλαθαζνξηζκνχ 

παιαηνχ αηγηαινχ – 

αηγηαινχ ζην Θνθθψλη  

Θνξηλζίαο». 

  

1. Ππιινγή 

Απαηηνχκελσλ ζηνηρεηψλ 

θαη έιεγρνο  απηψλ 

2.000,00 

€ 
1,00 2.000,00€ 

2. Ππληαμε κειέηεο 
3.500,00

€ 
2,00 7.000,00€  

3. Ππληαμε Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ 

 

3.500,00
€ 

2,00 7.000,00€  

 

4. Έγθξηζε κειέηεο 
θαη παξαθνινχζεζε 
αιιαγψλ εθφζνλ 
απαηηεζεί. 

525,00€ 2,00 1050,00€ 

Γ 

πεξεζίεο ζπκβνχινπ 

γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

ΠΓΑΔΘ (Πρέδην 

δηαρείξηζεο αεηθφξνπ 

ελέξγεηαο θαη  θιίκαηνο) 

θαη ΠΔΑΘ (Πρέδην 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θηηξίσλ) ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ Βφραο.  

 

Ππιινγή Απαηηνχκελσλ 

ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ γηα ηε ζπληαμε 

ΠΓΑΔΘ 

1000,00€ 2 2000,00€ 

Ππληαμε κειέηεο ΠΓΑΔΘ 2000,00€ 4 8000,00€ 

Έγθξηζε ΠΓΑΔΘ θαη 

παξαθνινχζεζε 

αιιαγψλ εθφζνλ 

απαηηεζεί 

466,67€ 3 1400,00€ 

Ππιινγή Απαηηνχκελσλ 

ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ γηα ηε ζπληαμε 

 
 
1000,00€ 

2 
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ΠΔΑΘ 2000,00€ 

Ππληαμε κειέηεο ΠΔΑΘ 2000,00€ 4 8000,00€ 

Έγθξηζε ΠΔΑΘ θαη 

παξαθνινχζεζε 

αιιαγψλ εθφζνλ 

απαηηεζεί 

483,00€ 3 1450,00€ 

Γ 

πεξεζίεο ζπκβνχινπ 

γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε 

δηθηχνπ ΘΘΣ Γ.Δ. Βφραο.  

Ππιινγή Απαηηνχκελσλ 

ζηνηρεηψλ  
1000,00€ 1 1000,00€ 

Δπηθαηξνπνηεζε 

ΠΡΝΗΣΔΊΥΛ ΚΔΙΔΡΖΠ 

δηθηπνπ ΘΘΣ  

 
2500,00€ 

2 5000,00€ 

Έγθξηζε κειέηεο θαη 

παξαθνινχζεζε 

αιιαγψλ εθφζνλ 

απαηηεζεί 

750,00€ 2 1500,00€ 

Πςνολικό κόζηορ δαπανών ζςμπεπιλαμβανομένυν κπαηήζευν και θόπυν   60000,00€ 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΗΗ 

1. Δκηίμηζη Σπονοδιαγπάμμαηορ Γπάζηρ 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο θάζε δξάζεο, ζπλνςίδεηαη ζηνπο  παξαθάησ πίλαθεο: 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.Α.: ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ  

Ξπάξη Α: πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ζπληαμε γεσινγηθψλ εθζέζεσλ θαη θαθέισλ άδεηαο εθηέιεζεο 

αξδεπηηθψλ/πδξεπηηθψλ  γεσηξήζεσλ ζην Γήκν Βέινπ Βφραο. 

Α/Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

ΚΖΛΔΠ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1 
1.ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟΓΔΡΗΘΖΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΣΑΙΘΗΝ  

           

2 

2. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΓΝ ΓΟΔΡΗΘΥΛ 
ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΗΠΣΠΖ 
ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ Γ.Δ. ΒΔΙΝ & Γ.Δ. ΒΝΣΑΠ  

           

3 

3. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
ΓΟΔΡΗΘΖΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. ΒΟΑΣΑΡΗΝ 

  
           

4 

4. ΑΓΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
ΓΟΔΡΗΘΖΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ Ρ.Θ. ΘΝΘΘΥΛΗΝ 

  
           

5 

5. ΞΝΒΝΙΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΓΟΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ – ΒΝΣΑΠ ΑΞΝ 
ΡΖ ΙΔΘΑΛΖ ΠΡΚΦΑΙΗΑΠ  

           

 
 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.Β.: ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ  

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

παλαιού αιγιαλού – αιγιαλού ζηο ΘΝΘΘΩΛΗ Θοπινθίαρ» 

Α/Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

ΚΖΛΔΠ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1 
Ππιινγή Απαηηνχκελσλ ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ  
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2 Ππληαμε κειέηεο 
 

           

3 Ππληαμε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ 
 

           

4 
Έγθξηζε κειέηεο θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ 

εθφζνλ απαηηεζεί 
            

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.Γ.: ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ  

Ξπάξη Γ: πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ΠΓΑΔΘ (Πρέδην δηαρείξηζεο αεηθφξνπ ελέξγεηαο θαη 

θιίκαηνο) θαη ΠΔΑΘ (Πρέδην ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ) ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. 

Α/Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

ΚΖΛΔΠ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1 
Ππιινγή Απαηηνχκελσλ ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ γηα ηε ζπληαμε ΠΓΑΔΘ 
            

2 Ππληαμε κειέηεο ΠΓΑΔΘ             

3 
Έγθξηζε ΠΓΑΔΘ θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ 

εθφζνλ απαηηεζεί 
            

4 
Ππιινγή Απαηηνχκελσλ ζηνηρεηψλ θαη έιεγρνο  

απηψλ γηα ηε ζπληαμε ΠΔΑΘ 
            

5 Ππληαμε κειέηεο ΠΔΑΘ             

6 
Έγθξηζε ΠΔΑΘ θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ 

εθφζνλ απαηηεζεί 
            

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.Γ.ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ  

Ξπάξη Γ: πεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε δηθηχνπ ΘΘΣ Γ.Δ. Βφραο. 

Α/Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

ΚΖΛΔΠ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1 Ππιινγή Απαηηνχκελσλ ζηνηρεηψλ  
 

           

2 Δπηθαηξνπνηεζε ΠΡΝΗΣΔΊΥΛ ΚΔΙΔΡΖΠ δηθηπνπ ΘΘΣ  
 

           

3 
Έγθξηζε κειέηεο θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ 

εθφζνλ απαηηεζεί  
           

 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 325/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ                                  
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Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘ.ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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