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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης/04-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 45/2020 

ΘΕΜΑ: 
 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υποστήριξη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Βελβεντού. 

 Στο Βελβεντό, στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-1» σε 
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1012/22-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος  Παπαδημητρίου Ζήνων 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος    
14 Μανώλας Αριστείδης    
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μυλωνά Κατίνα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία 
στάλθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής: 

Κυρίαρχο μέλημα του Δήμου Βελβεντού είναι η υλοποίηση έργων, τα οποία 
αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη 
δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό 
των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος των 
Δημοτών. 

Η ωρίμανση και υλοποίηση των εν λόγω έργων απαιτούν μεγάλο όγκο 
ενεργειών και δημιουργούν αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο 
προσωπικό του Δήμου. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λόγω μεγάλης έλλειψης τεχνικού προσωπικού, 
σε συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών 
αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συμπλήρωσης 
και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες, ώστε να θεωρούνται ώριμες και 
να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση. 

Επιπλέον η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη τους 
και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα 
θέματα, την οποία δεν διαθέτει το υπάρχον τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας.  

Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη στο ΕΣΠΑ, 
την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων 
πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο.  

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η 
σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Βελβεντού, με εξειδίκευση και 
εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και 
Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά 
Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 
3 του Ν. 4674/2020.  

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις υπηρεσίες του Δήμου, 
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, διότι 
πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου, θα 
συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων που στόχο έχουν τη βελτίωση και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και στο πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 3 και 4 
του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», ο Δήμος Βελβεντού κάλεσε το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων – ΔΕΠΑΝ, 
του οποίου ο Δήμος είναι μέλος, για υποβολή δικαιολογητικών και οικονομικής 
προσφοράς για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά  του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων 
για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) προκύπτει μέση έκπτωση 64,56 % και το τελικό ποσό 
διαμορφώνεται στις 390.000,00 € συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.%. 

Επίσης από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει, ότι το Δίκτυο Ελληνικών 
Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α., νομίμως εγγεγραμμένη 
στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό 
Μητρώου 61/2017 και διαθέτει την απαραίτητη Επιχειρησιακή Επάρκεια και Ικανότητα 
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.  
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Επιπλέον, το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ προβλέπεται εκ του νόμου θεσμικά και του 
παρέχεται η δυνατότητα να συμβάλλεται με προγραμματικές συμβάσεις με Ο.Τ.Α., 
Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικότερα το Δημόσιο, καθώς και να παρέχει 
Τεχνική Βοήθεια στα μέλη του. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, είναι η Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και 
Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να 
ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική 
Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Στόχος είναι με την συμβολή του ΔΕΠΑΝ, η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τόσο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της, όσο και στις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, την 
ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος 
της υλοποίησης και την άμεση και επιλέξιμη απορρόφηση των εγκεκριμένων 
κοινοτικών και εθνικών πόρων.  

Αναλυτικότερα, το ΔΕΠΑΝ αναλαμβάνει διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, έναντι της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία είναι Αναθέτουσα Αρχή, την ευθύνη και την 
αρμοδιότητα για την Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και 
Έργων καθώς και την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες 
που περιγράφονται παρακάτω :   

 

1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

5 
Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 
& 3 του Ν. 4674/2020. 

 

Η παραπάνω λίστα των ενεργειών δεν είναι περιοριστική και σε αυτή δύναται να 
συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη μελέτη, ενέργεια ή και έργο που προτίθεται να 
υποβάλλει προς χρηματοδότηση ή να υλοποιήσει ο Δήμος Βελβεντού στα πλαίσια 
μελλοντικών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη ενέργεια Διοικητικής Υποστήριξης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.  

Το κόστος της προγραμματικής σύμβασης με το ΔΕΠΑΝ ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (390.000 €)  και η χρηματοδότηση από το Δήμο 
θα γίνει με την καταβολή προκαταβολής ποσοστού είκοσι επί τοις εκατό (20% ) επί 
του συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και το υπόλοιπο ποσό με 
τμηματική καταβολή με την παραλαβή κάθε παραδοτέου αφαιρουμένου του 
αντίστοιχου ποσού της προκαταβολής.  

Συνημμένα υποβάλλονται η  με αρ. 4/2020 μελέτη έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και 
το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 

Επισημαίνεται η  υποχρέωση του Δήμου να υποβάλλει το σχέδιο σύμβασης για 
προσυμβατικό έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν την 
υπογραφή της.   

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

− την ανωτέρω εισήγηση 
− την υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
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Περιβάλλοντος   
− το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
− την οικονομική προσφορά της ΔΕΠΑΝ  
και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του  στο 
συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βελβεντού με το 
Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - ΔΕΠΑΝ για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Εγκρίνει τον ορισμό των κάτωθι στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης : 

 

• Εμμανουήλ Στεργίου, Δήμαρχος Δήμου Βελβεντού, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Δημήτριο Εμμανουήλ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο 

Δήμου Βελβεντού. 

• Ζήνωνα Ζορζοβίλη, Αντιδήμαρχο Δήμου Βελβεντού με αναπληρωματικό 

μέλος τον Νικόλαο Τέτο Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βελβεντού.  

• Νικόλαο Τσιτσιόκα, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βελβεντού, 

με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Αχίλλα, Δημοτικό Σύμβουλο 

Δήμου Βελβεντού. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού κ. Εμμανουήλ Στεργίου για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2020. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 5 Μαΐου 2020 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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Σχέδιο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

 

Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 

 

« ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ » 

 

 

 

 

 

 

Συμβαλλόμενοι 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

& 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2020 
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Στο Βελβεντό σήμερα ΧΧ/ΧΧ/2020  ημέρα ΧΧΧΧΧΧΧ, οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό, οδός Αγίας Τριάδας 21, ΤΚ 
50400, με ΑΦΜ 996877610, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. 
Εμμανουήλ Στεργίου, 

          και 

2. Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ., που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Γαλατσίου 3, ΤΚ 111 41, με ΑΦΜ 997167253, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Μαμσάκο Χριστόδουλο. 

 

Έχοντας υπόψη : 

την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως  τις κάτωθι διατάξεις, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, την παρ. 1 
του άρθρου 179 του N. 4555/2018 και το άρθρο 96 του Ν. 4604/2019. 

2. Το άρθρο 101 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του Ν. 4483/2017. 

3. Το άρθρο 95 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4674/2020. 

4. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

5. Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή 
Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020. 

και λαμβάνοντας υπόψη : 

8. Το γεγονός, ότι το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - Δ.Ε.Π.ΑΝ. 
είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α., νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων 
Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017. 

9. Το γεγονός, ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Βελβεντού, η οποία δεν διαθέτει την απαιτούμενη  τεχνική επάρκεια 
ή το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για να υλοποιήσει δημόσιες μελέτες και 
έργα. 

10. Το έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, με αριθ. Πρωτοκόλλου 1003/21-04-2020, του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού περί 
έλλειψης απαιτούμενης  τεχνικής επάρκειας ή του εξειδικευμένου τεχνικού 
προσωπικού. 

11. Το έγγραφο Τεχνικής Έκθεσης με αριθ. Πρωτοκόλλου 04/20-04-2020, του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού περί προ 
εκτίμησης αμοιβής για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και 
της σχετικής πρόσκλησης προς το ΔΕΠΑΝ για υποβολή οικονομικής 
προσφοράς. 

12. Την υπ’ αριθ. 175/27-04-2020 Οικονομική Προσφορά του ΔΕΠΑΝ. 
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13. Την υπ’ αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βελβεντού περί της ΧΧης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020. 

14. Την υπ’ αριθ. 10/04-05-2020   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βελβεντού περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.  

15. Την υπ’ αριθ. ΧΧ απόφαση του ΧΧου/ΧΧ-ΧΧ-2020 Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΔΕΠΑΝ περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020. 

16. Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση του 4ου/25-04-2020 Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΔΕΠΑΝ περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. 

17. Την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020  απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για τον έλεγχο νομιμότητας της Προγραμματικής 
Σύμβασης.  

18. Την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης 
Δράσεων καθώς και των αντίστοιχων Πηγών Χρηματοδότησης τους από τις 
Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-2027. 

19. Την ανάγκη για την ανταλλαγή πληροφοριών, μελετών, εμπειριών και 
εφαρμογή επιτυχών πρακτικών καθώς επίσης και την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών με την χρήση ψηφιακών υπηρεσιών κεντρικά, με αποτέλεσμα την 
μείωση του μέσου κόστους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην 
υλοποίηση προγραμμάτων. 

20. Τη συν-αντίληψη των συμβαλλομένων για τη στήριξη των πολιτών και των 
φορέων τους σε μια προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
ενεργοποίησής τους στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και το 
συντονισμό των ενεργειών για την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. 

21. Την ανάγκη για ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της δυναμικότητας, της 
διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής και οργανωτικής ικανότητας των 
συμβαλλομένων, με στόχο την επίσπευση των Τεχνικών και Διοικητικών 
ενεργειών και διαδικασιών (προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της πορείας των έργων) για την ωρίμανση και εμπρόθεσμη 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και την επιτάχυνση του 
ρυθμού αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται να συνάψουν την παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής : 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης 

2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής  

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

4. Φορείς εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης 

5. Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα 

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  

7. Τρόπος Πληρωμής 

8. Σύσταση και ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

9. Ομάδα Διοίκησης Έργου 

10. Υπεύθυνοι Υλοποίησης 

11. Πνευματικά Δικαιώματα 

12. Λοιποί όροι σύμβασης 

13. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 
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14. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες 

15. Επίλυση διαφωνιών 

16. Τελικές διατάξεις 

 

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων 
μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, προκειμένου ο Δήμος Βελβεντού να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής του ικανότητας για την 
ένταξη και υλοποίηση «Έργων» στις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-
2027.  

Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη 
του Δήμου, τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος 
των Δημοτών. 

Η ωρίμανση και υλοποίηση των εν λόγω έργων απαιτούν μεγάλο όγκο ενεργειών και 
δημιουργούν αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό του 
Δήμου. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λόγω μεγάλης μείωσης του τεχνικού προσωπικού, σε 
συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών 
αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συμπλήρωσης 
και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριμες και 
να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση. 

Επιπλέον η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη τους 
και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα 
θέματα την οποία δεν διαθέτει υπάρχον τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας.  

Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη στο ΕΣΠΑ, την 
υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων 
μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο.  

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η 
σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Βελβεντού, με εξειδίκευση και 
εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και 
Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά 
Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις υπηρεσίες του Δήμου, 
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, διότι 
πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου, θα 
συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων που στόχο έχουν τη βελτίωση και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

Το ΔΕΠΑΝ αποτελεί Δίκτυο Πόλεων, τα μέλη του οποίου είναι Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις 
Ο.Τ.Α. και Φορείς από όλη την ελληνική επικράτεια, που συνεργάζονται για την 
κάλυψη των αναγκών τους και την βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητάς τους, 
μέσα από την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και την εξεύρεση βέλτιστων 
πρακτικών από διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.  

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της Δράσης του, για τη διευκόλυνση της άμεσης συνεργασίας 
και συμπληρωματικής δράσης μεταξύ των Τοπικών Αρχών και της Κυβέρνησης, των 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, του Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών το 
ΔΕΠΑΝ επιδιώκει συνεργασίες για την ανάπτυξη της Γνώσης και της Εμπειρίας που έχει 
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σε θέματα Διαχείρισης Έργου και την Κινητοποίηση των απαραίτητων Πόρων με στόχο 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μια πιο Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του ΔΕΠΑΝ είναι να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη σε 
Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της 
διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων 
για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση 
και υλοποίηση αυτών έως και την ολοκλήρωσή τους. 

Για τον σκοπό αυτό το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ επένδυσε στην ανάπτυξη της 
απαραίτητης Επιχειρησιακής του Επάρκειας και Ικανότητας διαθέτοντας σήμερα την 
απαραίτητη οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση για την υποστήριξη των παρακάτω: 

− Άρτια στελέχωση με τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα 
Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων βάσει του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και του 
οργανογράμματος του Δικτύου. 

− Δημιουργία και διαχείριση σε ετήσια βάση εξειδικευμένου καταλόγου 
επιστημονικού προσωπικού για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης 
της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π∆4/2002 καθώς και του Ν. 4412/2016. 
Μέσα από το συγκεκριμένο «ΜΗΤΡΩΟ» η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου αντλεί 
το απαραίτητο έκτακτο στελεχιακό δυναμικό το οποίο απαιτείται ανά περίπτωση 
για την κάλυψη των αναγκών Ωρίμανσης και Υλοποίησης της Κατηγορίας 
Μελετών βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 541/1978. 

− Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1429:2008, τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 &  ΕΛΟΤ 
1431-3 (Τύπος Α,Β,Γ) για επίπεδο 1. 

− ISO 9001:15 - Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και 
υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση, 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση 
έργων και υπηρεσιών, για Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. 

− ISO 9001:15 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργων πληροφορικής, ψηφιακής 
τεχνολογίας, μηχανοργάνωσης και ασφάλειας δεδομένων. 

Επιπλέον, το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ προβλέπεται εκ του νόμου θεσμικά και του 
παρέχεται η δυνατότητα να συμβάλλεται με προγραμματικές συμβάσεις με Ο.Τ.Α., 
Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικότερα το Δημόσιο, καθώς και να παρέχει 
Τεχνική Βοήθεια στα μέλη του. 

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Δήμος Βελβεντού απευθύνθηκε στο ΔΕΠΑΝ, που αφενός 
είναι σε θέση να τον υποστηρίξει διαθέτοντάς το απαραίτητο εξειδικευμένο στελεχιακό 
δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα έχει αναπτύξει και την απαραίτητη Επιχειρησιακή 
Ικανότητα για την βελτίωση και αναβάθμιση της Διοικητικής και Διαχειριστικής 
Επάρκειας του Δήμου. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, είναι η Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και 
Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να 
ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική 
Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Στόχος είναι με την συμβολή του ΔΕΠΑΝ, η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τόσο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της όσο και στις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, την 
ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος 
της υλοποίησης και την άμεση και επιλέξιμη απορρόφηση των εγκεκριμένων 
κοινοτικών και εθνικών πόρων.  

Αναλυτικότερα, το ΔΕΠΑΝ αναλαμβάνει διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, έναντι της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία είναι Αναθέτουσα Αρχή, την ευθύνη και την 



[10] 
 

αρμοδιότητα για την Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και 
Έργων καθώς και την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες 
που περιγράφονται παρακάτω :   

 

Α/Α Τίτλος Έργου 

1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 

 

Η παραπάνω λίστα των ενεργειών δεν είναι περιοριστική και σε αυτή δύναται να 
συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη μελέτη, ενέργεια ή και έργο που προτίθεται να 
υποβάλλει προς χρηματοδότηση ή να υλοποιήσει ο Δήμος Βελβεντού στα πλαίσια 
μελλοντικών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη ενέργεια Διοικητικής Υποστήριξης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.  

Το σύνολο των παραδοτέων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
περιγράφεται, για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα, στον Πίνακα 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
της παρούσας. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΠΑΝ συντάσσει τα Παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις, τεύχη 
κ.ά.) και τα υποβάλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία τα ελέγχει και τα 
παραλαμβάνει. Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ως Διευθύνουσα Αρχή 
θεωρεί τις μελέτες και έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της ένταξης και της 
υλοποίησης των πράξεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η έδρα του 
ΔΕΠΑΝ, τα Περιφερειακά Γραφεία του ΔΕΠΑΝ,  η έδρα του Δήμου Βελβεντού καθώς 
και η περιοχή εντός των διοικητικών του ορίων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

3.1 Προϋπολογισμός – Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 
Τριακόσιες Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
από πόρους του Δήμου (Κ.Α. 00.6737.03) του προϋπολογισμού των χρήσεων 2020, 
2021  και 2022. 

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί την αποκλειστική οικονομική συνεισφορά του Δήμου και  
καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος για τις αμοιβές στελεχών που θα 
απασχοληθούν στο πρόγραμμα, πέραν αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 9 της 
παρούσης ως μέλη της ΟΔΕ. 

Το σύνολο των επιπλέων στελεχών που απαιτούνται για την υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης περιγράφεται, για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα, στον 
Πίνακα 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. 

3.2 Χρηματοδότηση Στελεχών ΟΔΕ Δήμου Βελβεντού – Οι Δαπάνες και αμοιβές 
για την συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου των στελεχών του Δήμου 
χρηματοδοτούνται συνολικά από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου.  
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3.3 Χρηματοδότηση Στελεχών ΟΔΕ ΔΕΠΑΝ – Οι Δαπάνες και αμοιβές για την 
συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου των στελεχών του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ 
χρηματοδοτούνται συνολικά από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του Δικτύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕIΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Φορείς εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι :  

Α. Ο Δήμος Βελβεντού 

Β. Το Δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ  

Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας των παραδοτέων της 
Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο Δήμος Βελβεντού. 

Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα παραδοθούν στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης των παραδοτέων κατά τους όρους της παρούσας.  

 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

5.1 Η  διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι δύο (2) έτη και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της παρούσας 
σύμβασης για επιπλέον ένα (1) έτος αλλά σε κάθε περίπτωση η συνολική της διάρκεια 
δε θα ξεπερνά τις 31/12/2024. 

5.2 Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε παραδοτέου 
καθορίζεται ξεχωριστά στον αντίστοιχο Πίνακα 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α χωρίς να 
περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων από 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του 
χρονοδιαγράμματος γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

5.3 Οι παραλαβές όλων των Παραδοτέων του Αντικειμένου της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης διενεργούνται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η διαδικασία των τμηματικών παραλαβών ανά έργο/υποέργο ολοκληρώνεται εντός 
ενός (1) μηνός από την παράδοση του αντίστοιχου Παραδοτέου. Στο διάστημα αυτό 
περιλαμβάνονται τυχόν διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που 
ενδεχομένως θα ζητηθούν. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το 
παραδοτέο θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παραληφθεί. 

5.4 Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τρείς (3) μήνες για την ολοκλήρωση των διοικητικών 
διαδικασιών (έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων σύναψης της προγραμματικής 
σύμβασης, διοικητική προετοιμασία σύμβασης κλπ) μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

6.1 Ο Δήμος Βελβεντού αναλαμβάνει:  

• Να χρηματοδοτεί εμπρόθεσμα την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
3 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα σε ότι αφορά 
δαπάνες αποκλειστικά για τη ομαλή εκτέλεση του ρόλου στο πλαίσιο της 
παρούσας 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί 
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση 
των απαραίτητων μελετών, στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή 
του.  

• Να υλοποιήσει έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται της 
αρμοδιότητάς του, για την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε έργο/υποέργο 
ξεχωριστά. 

• Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
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• Να παρέχει έγκαιρα στο ΔΕΠΑΝ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.  

• Να διαθέτει στα στελέχη του ΔΕΠΑΝ τη χρήση χώρου γραφείων στην έδρα του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της υλικοτεχνικής υποδομής και του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστής, εκτυπωτής, κ.α.), αποκλειστικά για τις 
ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού του ΔΕΠΑΝ στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η επιτόπου φυσική παρουσία τους, σε χώρους ευθύνης του Δήμου, 
για τις ανάγκες των έργων/υποέργων της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

• Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του για τις ανάγκες προβολής του 
προγράμματος και να συνεργάζεται με το ΔΕΠΑΝ για την ενημέρωση του 
κοινού και την προβολή των έργων/υποέργων της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης.  

• Να ορίσει τρείς (3) εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας και να 
αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξή της.  

6.2 Το ΔΕΠΑΝ αναλαμβάνει:  

• Να χρηματοδοτεί εμπρόθεσμα την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
3 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

• Να διαθέτει και να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

• Να υλοποιήσει έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται της 
αρμοδιότητάς του, για την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε έργο/υποέργο 
ξεχωριστά. 

• Να ελέγχει καταρχάς ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα 
παραλαμβάνει στο πλαίσιο ευθύνης του βάσει σχετικών συμβάσεων.  

• Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του για τις ανάγκες προβολής του 
προγράμματος και να συνεργάζεται με τον Δήμο Βελβεντού για την ενημέρωση 
του κοινού και την προβολή των έργων/υποέργων της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης.  

• Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

7.1 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται κατά Τριακόσιες Ενενήντα 
χιλιάδες ευρώ (390.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από πόρους του 
Δήμου Βελβεντού σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. 

Η χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης από το Δήμο θα γίνει ως εξής: 

• Προκαταβολή – Είκοσι τοις εκατό (20%) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για τις άμεσες δαπάνες χρηματοδότησης των δράσεων.  

• Τμηματική Παραλαβή – Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με την 
παράδοση του κάθε παραδοτέου, αφαιρουμένου του αντίστοιχου ποσού της 
προκαταβολής, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα 3 στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. 

7.2 Η χρηματοδότηση προς το ΔΕΠΑΝ θα γίνει στο Λογαριασμό του Δικτύου της 
Τράπεζας ΧΧΧΧΧΧΧ και στον αρ. λογαριασμού GR00000000000000000000000, για το 
πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.   
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7.3 Η διαχείριση της χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης από το ΔΕΠΑΝ θα 
γίνεται με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών συνοδευόμενων από ασφαλιστικά 
και φορολογικά πιστοποιητικά. Οι συνεργαζόμενοι φορείς βαρύνονται με τις από τους 
νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω. 

7.4 Στην περίπτωση ανακοπής της Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα των 
συμβαλλόμενων μερών, γίνεται απολογισμός των εξόδων της Προγραμματικής έως 
εκείνη την χρονική στιγμή και αφού παρακρατηθεί από το ΔΕΠΑΝ το σχετικό ποσό η 
διαφορά επιστρέφεται στο Δήμο. Η εσωτερική απορρόφηση των δαπανών και των 
κονδυλίων του προγράμματος από το ΔΕΠΑΝ μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιείται 
για 1 χρόνο μετά την οριστική παραλαβή του προγράμματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 :  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» 

8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο 
παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον 
Δήμο Βελβεντού. 

8.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και 
πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, από τα οποία τα τρία (3) (τακτικά και 
αναπληρωματικά) (3+3) ορίζονται από το Δήμο και τα άλλα δύο (τακτικά και 
αναπληρωματικά) (2+2) από το ΔΕΠΑΝ και είναι οι παρακάτω: 

1) Εμμανουήλ Στεργίου, Δήμαρχος Δήμου Βελβεντού, με αναπληρωματικό 
μέλος τον Δημήτριο Εμμανουήλ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου 
Βελβεντού. 

2) Ζήνωνας Ζορζοβίλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Βελβεντού με αναπληρωματικό 
μέλος τον Νικόλαο Τέτο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βελβεντού.  

3) Νικόλαος Τσιτσιόκας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλο Δήμου Βελβεντού, 
με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Αχίλλα, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου 
Βελβεντού  

4) Κουτσιώρης Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΑΝ με αναπληρωματικό 
μέλος τον Μέξη Ιωάννη, στέλεχος της ΜΟΔ σε υποστήριξη του ΔΕΠΑΝ. 

5) Μαμσάκος Χριστόδουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΝ – Δήμαρχος Δράμας με 
αναπληρωματικό μέλος τον Νασίκα Δημήτριο Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΠΑΝ – 
Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου. 

8.3 Πρόεδρος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι ο Εμμανουήλ Στεργίου, 
Δήμαρχος Δήμου Βελβεντού, με αναπληρωματικό μέλος τον Ζήνωνα Ζορζοβίλη, 
Αντιδήμαρχο Δήμου Βελβεντού. 

8.4 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης και είναι αρμόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων 
των παραδοτέων του προγράμματος συνολικά.  

Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» :  

• Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

• Ελέγχει την υλοποίηση των επιμέρους αντικειμένων της Προγραμματικής 
Σύμβασης, θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.  

• Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης.  

• Παρακολουθεί την πορεία του χρονοδιαγράμματος και εισηγείται για τυχόν 
τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου της 
Προγραμματικής Σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.  

• Εισηγείται την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής 
διάρκειας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους 
όρους αυτής. 
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• Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης, 
σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 
από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελείται από 
στελέχη του ΔΕΠΑΝ, το οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της 
«Τεχνικής Επιτροπής» δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

8.6 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται τακτικά όποτε προκύψει ανάγκη 
ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

8.7 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή 
εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει για κάθε 
θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες 
αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις είναι 
αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό 
μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα αναπληρωματικό. Μπορεί επίσης, με 
έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να 
εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. 

8.8 Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι αιτιολογημένες, 
λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

8.9 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα προσδιοριστούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) 

9.1 Για την διοίκηση και την  παρακολούθηση  της υλοποίησης του έργου και της 
Προγραμματικής, θα συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου με τα παρακάτω μέλη, ως 
εξής: 

Από τον Δήμο Βελβεντού : 

1) Ειρήνη Αγγέλη, αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΤεχνικώνΥπηρεσιών &Περιβάλλοντος 
του Δήμου Βελβεντού, ως Επικεφαλής Ο.Δ.Ε.. 

2) Χαρίλαο Γάγα, αν. Προϊστάμενο Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Βελβεντού, ως Εμπειρογνώμονας. 

3) Ιωάννη Στεργιόπουλο, Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Βελβεντού, ως Εμπειρογνώμονας. 

4) Ελένη Ζορζοβίλη, Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Βελβεντού, ως Υπεύθυνος Διαδικασιών. 

Από το ΔΕΠΑΝ : 

1. Βασίλειο Κουτσιώρη του Ευαγγέλου, που υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής του 
Δικτύου, ως Υπεύθυνο Έργου. 

2. Ιωάννη Μέξη του Διαμαντή, στέλεχος της ΜΟΔ σε υποστήριξη του ΔΕΠΑΝ, ως 
Εμπειρογνώμονας. 

3. Νεόφυτο Νικολαΐδη του Νικολάου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού του ΔΕΠΑΝ, ως Εμπειρογνώμονας. 

4. Χρύσα Παναγιωτοπούλου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών & 
Οικονομικών του ΔΕΠΑΝ, ως Υπεύθυνη Διαδικασιών. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επικεφαλής της Ο.Δ.Ε., χρέη θα εκτελεί ο 
Υπεύθυνος Έργου. Χρέη Γραμματέα θα ασκεί ο Νεόφυτος Νικολαΐδης. 

9.2 Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι: 
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1) Η διοίκηση, διαχείριση και συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που 
αφορούν στην την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

2) Ο έλεγχος καθημερινά της υλοποίησης των αντικειμένων της Προγραμματικής 
Σύμβασης, θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.  

3) Η διαμόρφωση πρότασης για τον καθορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων της 
Προγραμματικής. 

4) Η αναλυτική τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών και του κόστους κάθε 
έργου/υποέργου για την υλοποίησή του, καθώς και του προβλεπόμενου 
κόστους συντήρησης και λειτουργίας του. 

5) Η σύνταξη σχεδίου/ων σύμβασης του προτεινόμενου έργου, μετά την 
ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών. 

6) Η παρακολούθηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του 
προτεινόμενου έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής, 
ειδικότερα στα θέματα υποχρεώσεων του αναδόχου, του χρονοδιαγράμματος 
του έργου και της προετοιμασίας των αρμόδιων για την παραγωγική λειτουργία 
Υπηρεσιών. 

7) Η συνεργασία με επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται και 
λειτουργούν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή και άλλων 
Δημόσιων/Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, με στόχο τη διαλειτουργικότητα 
και την αποφυγή επικαλύψεων. 

8) Η συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης, την Διοίκηση και τα αρμόδια 
στελέχη, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τον κεντρικό χειρισμό, το 
συντονισμό και την προώθηση των δράσεων του έργου. 

9.3 Ο Επικεφαλής της Ομάδας Διοίκησης Έργου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : 
1) Συντονίζει και κατανέμει επιμέρους εργασίες στα μέλη της ΟΔΕ σχετικά με τις 

απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της υλοποίησης του έργου σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες διοικητικές δομές. 

2) Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των εργασιών της ΟΔΕ και μεριμνά για 
την προετοιμασία ένταξης του έργου σε παραγωγική λειτουργία. 

3) Μεριμνά ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου να είναι στο πλαίσιο 
της πολιτικής και των κατευθύνσεων των αρμοδίων Διευθύνσεων και Τμημάτων 
και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται άμεσα με αυτές. 

4) Μεριμνά για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων των επιμέρους δράσεων 
καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των δράσεων. 

5) Μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών μεταξύ 
των δράσεων του έργου, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
έργων/υποέργων. 

6) Συντάσσει και αποστέλλει σύνθετες αναφορές ειδικότερα για τον εντοπισμό 
τυχόν επιχειρησιακών και τεχνικών προβλημάτων, καθώς και τη μηνιαία 
αναφορά, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και συμμετέχει στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου, εισηγούμενος για τη 
λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. 

7) Μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών και την τήρηση του φακέλου 
αλληλογραφίας της Ο.Δ.Ε. 

8) Υλοποιεί το τεχνικό πλάνο των έργων, το οποίο οφείλει να είναι σύμφωνο με 
τις ευρύτερες κατευθύνσεις της Προγραμματικής. 

9) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και τήρησης των χρηματοροών του 
έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 

10) Μεριμνά για την ενημέρωση και πληροφόρηση των εμπλεκόμενων υποομάδων 
εργασίας και επιμέρους δράσεων, σε θέματα τεχνικής και λειτουργικής φύσης 
και για αποφάσεις σχετικές με το έργο και παράλληλα συμμετέχει σε όλες τις 
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αναφορές όλων των σταδίων του έργου και στις αξιολογήσεις προόδου του 
έργου. 
 

9.4 Λειτουργία της Ομάδας Διοίκησης Έργου : 

Για την εύρυθμη εκτέλεση της Προγραμματικής και τον επιτυχή συντονισμό των 
εμπλεκομένων της κατά την υλοποίηση του στόχου της, συντάσσονται από το 
Επικεφαλή της ΟΔΕ τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται και 
παρουσιάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου 
λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών σε καταστήματα του Δήμου Βελβεντού ή του 
ΔΕΠΑΝ. 

Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

9.5 Χρηματοδότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου : 

• Οι Δαπάνες και αμοιβές για την συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου των 
στελεχών του Δήμου Βελβεντού χρηματοδοτούνται συνολικά από ιδίους πόρους 
του Δήμου. 

• Οι Δαπάνες και αμοιβές για την συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου των 
στελεχών του Δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. χρηματοδοτούνται συνολικά από 
ιδίους πόρους του Δικτύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Για τις ανάγκες συντονισμού της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζονται 
ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης οι παρακάτω: 

• Υπεύθυνος για τον Δήμο Βελβεντού ορίζεται ο κ. Εμμανουήλ Στεργίου, ο 
οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του 
Δήμου. 

• Υπεύθυνος για το ΔΕΠΑΝ ορίζεται ο κ. Κουτσιώρης Βασίλειος, Γενικός 
Διευθυντής ΔΕΠΑΝ ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των 
στελεχών από πλευράς του ΔΕΠΑΝ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

11.1 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 
που θα συνταχθούν από το ΔΕΠΑΝ (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλόμενους 
του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των 
συμβάσεων που θα υπογράψει το ΔΕΠΑΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στο Δήμο 
κατά το χρόνο παράδοσής της ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 
της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται 
στο Δήμο χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

11.2 Όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης πληρούν την απαίτηση για την εφαρμογή του νόμου 
4305/2014 σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων 
του πρώτου κεφαλαίου του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». 

Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 
χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by 
default), υλοποιώντας παράλληλα την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 
προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 EE. 
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11.3 Το ΔΕΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν από την λειτουργία και διαχείριση της ψηφιακής 
πλατφόρμας στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
προκειμένου να συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων για αναπτυξιακούς 
σκοπούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1 Εμπιστευτικότητα – Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά 
τη λήξη ή λύση αυτής, το ΔΕΠΑΝ (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Δήμου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

12.2 Το ΔΕΠΑΝ υποστηρίζει, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως το Δήμο Βελβεντού έναντι τρίτων κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας. 

12.3 Η εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - General Data Protection 
Regulation) εφόσον απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

13.1 Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δε 
γίνεται ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Όπως 
επίσης, καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση και υπογραφή 
σχετικού τροποποιητικού εγγράφου, πάντα κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης 
- εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» 
και η οποία μεταβάλλει το Φυσικό Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως 
αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα της  καθώς και το Οικονομικό 
Αντικείμενο αυτής. 

13.2 Ο Πίνακας 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας με τα παραδοτέα  μπορεί να 
αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί στο πλαίσιο των αναγκών της Διαχειριστικής 
Περιόδου, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη 
σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. 

13.3 Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί στο πλαίσιο 
των αναγκών της Διαχειριστικής Περιόδου, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό 
ποσό της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

14.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του 
νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο 
άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία του. 

14.2 Υποκατάσταση – Απαγορεύεται ρητώς στο ΔΕΠΑΝ η υποκατάστασή του από 
τρίτο για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν υπάρξει 
υποκατάσταση, τότε το ΔΕΠΑΝ ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του 
Δήμου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα με υπαιτιότητα του ΔΕΠΑΝ. 

14.3 Καταγγελία – Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αιτιολογημένα τη 
σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των παραδοτέων και κακής 
συνεργασίας από πλευράς ΔΕΠΑΝ.  
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14.4 Η έγκαιρη εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων από πλευράς του Δήμου, θα 
συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
του προγράμματος. Το ΔΕΠΑΝ έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, αν ο 
Δήμος καθυστερεί τις καταβολές για χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου από την 
ημερομηνία της παραλαβής του κάθε παραδοτέου και αν δεν ανταποκρίνεται στους 
όρους της συνεργασίας του με το ΔΕΠΑΝ. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως.  

14.5 Αν η σύμβαση καταγγελθεί αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια εκπόνησης του 
προγράμματος, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτιμήσει τις δαπάνες που 
αντιστοιχούν στο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει ήδη εκπονηθεί.  

14.6 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση 
ανώτερης βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, 
πλημμύρας, φωτιάς, βανδαλισμού, πολέμου κ.α.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) 
μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως 
και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα.  

 

ΑΡΘΡΟ 15:   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 

15.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να 
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να 
προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης.  

15.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται 
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να 
επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

16.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  

16.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική 
Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή 
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή 
την Προγραμματική Σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 
μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) 
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Βελβεντού Για το Δ.Ε.Π.ΑΝ. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

Δήμαρχος Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τεχνικό Αντικείμενο Σύμβασης 
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Πίνακας Α-1 

Αποτυπώνονται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα Έργα (Ενότητα Εργασίας) του άρθρου 
1 της Παρούσας Προγραμματικής Σύβασης τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Πακέτο 
Εργασίας) συνοδευόμενα από τον απαραίτητο χρόνο υλοποίησης τους βάσει της υπ. 
Αριθμ. 175/27-04-2020 Προσφοράς του ΔΕΠΑΝ : 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Ενότητα 
Εργασίας 

Πακέτο 
Εργασίας 

(Παραδοτέο) 
Τίτλος Δράσης 

Διάρκεια 
Υλοποίησης 
(Σε μήνες) 

ΕΕ1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

 

Π 1.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη 2,84 

Π 1.2 Στατική Μελέτη 1,51 

Π 1.3 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 1,77 

Π 1.4 Γεωτεχνική Μελέτη 0,45 

Π 1.5 Τεύχη Δημοπράτησης 0,90 

Παραδοτέα ΕΕ1 (Σ) : 5  Διάρκεια ΕΕ1 (Σ) :  7,72 

ΕΕ2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 2.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη 3,44 

Π 2.2 Στατική Μελέτη 1,85 

Π 2.3 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 2,11 

Π 2.4 Τεύχη Δημοπράτησης 0,90 

Παραδοτέα ΕΕ2 (Σ) : 4  Διάρκεια ΕΕ2 (Σ) :  9,13 

ΕΕ3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 3.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη 2,61 

Π 3.2 Ενεργειακή Μελέτη 1,34 

Π 3.3 Τεύχη Δημοπράτησης 0,90 

Παραδοτέα ΕΕ3 (Σ) : 3  Διάρκεια ΕΕ3 (Σ) :  3,37 

ΕΕ4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 4.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη 2,29 

Π 4.2 Ενεργειακή Μελέτη 1,19 

Π 4.3 Τεύχη Δημοπράτησης 0,90 

Παραδοτέα ΕΕ4 (Σ) : 3 Διάρκεια ΕΕ4 (Σ) :  3,37 

ΕΕ5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 

 

Π 5.1 Α' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών 4 

Π 5.2 Β' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών 4 

Π 5.3 Γ' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών- Απολογιστική Έκθεση 
πρώτου έτους 4 

Π 5.4 Δ' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών 4 

Π 5.5 Ε' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών 4 

Π 5.6 
ΣΤ' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών - Τελική Απολογιστική 
Έκθεση 4 

Παραδοτέα ΕΕ5 (Σ) : 6  Διάρκεια ΕΕ5 (Σ) :  24,00 
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Πίνακας Α-2 

Καταγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
ωρίμανση ή/και την ένταξη ή/και την επίβλεψη του κάθε Πακέτου Εργασίας, π.χ. 
τίτλοι ιδιοκτησίας, Τεχνικές Μελέτες, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί 
όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ενότητα 
Εργασίας 

Πακέτο 
Εργασίας 

(Παραδοτέο) 
Τίτλος Δράσης Κατηγορία ΔΗΜΟΣ ΔΕΠΑΝ 

ΕΕ1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

 Π 1.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 1.2 Στατική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 1.3 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 1.4 Γεωτεχνική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 1.5 Τεύχη Δημοπράτησης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

ΕΕ2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

 Π 2.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 2.2 Στατική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 2.3 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 2.4 Τεύχη Δημοπράτησης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

ΕΕ3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

 Π 3.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 3.2 Ενεργειακή Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 3.3 Τεύχη Δημοπράτησης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

ΕΕ4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

 Π 4.1 Αρχιτεκτονική Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 4.2 Ενεργειακή Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ  

 Π 4.3 Τεύχη Δημοπράτησης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

ΕΕ5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 

 Π 5.1 Α' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου 
Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

 Π 5.2 
Β' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου 
Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

 Π 5.3 
Γ' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου 
Εργασιών- Απολογιστική Έκθεση 
πρώτου έτους 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

 Π 5.4 Δ' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου 
Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

 Π 5.5 Ε' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου 
Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

 Π 5.6 
ΣΤ' Τετραμηνιαία Έκθεση Προόδου 
Εργασιών - Τελική Απολογιστική 
Έκθεση 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ Χ 

 

Πίνακας Α-3 

Καταγράφονται όλες οι ειδικότητες εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 
απαραίτητες για την για την ωρίμανση ή/και την ένταξη ή/και την επίβλεψη του κάθε 
Πακέτου Εργασίας και την υλοποίηση του συνολικού έργου της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ρόλου απασχόλησής τους και 
της αντίστοιχης εμπειρίας : 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

Ενότητα 
Εργασίας 

Πακέτο 
Εργασίας 

(Παραδοτέο) 
Επιστημονικό Προσωπικό Ρόλος Εμπειρία Πλήθος 

ΕΕ1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

 

Π 1.1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 1.2 Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης >20 έτη 1 

Π 1.3 Η/Μ Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 1.4 Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 1.5 Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης <10 έτη 1 

ΕΕ2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 2.1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 2.2 Πολιτικός Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης >20 έτη 1 

Π 2.3 Η/Μ Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 2.4 Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης <10 έτη 1 

ΕΕ3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 3.1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 3.2 Η/Μ Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 3.3 Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης <10 έτη 1 

ΕΕ4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 4.1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 4.2 Η/Μ Μηχανικός Εκπόνηση Μελέτης 10-20 έτη 1 

Π 4.3 Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης <10 έτη 1 

ΕΕ5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 

 

Π 5.1 
Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Μηχανολόγος Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Π 5.2 
Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Μηχανολόγος Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Π 5.3 
Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Μηχανολόγος Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Π 5.4 
Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Μηχανολόγος Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Π 5.5 
Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Μηχανολόγος Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Π 5.6 
Πολιτικός Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

Μηχανολόγος Μηχανικός Υπηρεσία Υποστήριξης 10-20 έτη 1 

 

Πίνακας Α-4 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Καταγράφονται όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, για τα όποια παρέχεται Διοικητική Υποστήριξη στο πλαίσιο της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 
του Ν. 4674/2020. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

1 
Προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και 
των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών 
έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2 Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως 
έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. 

3 Διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και κατασκευή, συντήρηση 
και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων. 

4 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων 
επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η 
διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά 
την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του νόμου 3852/2010. 

5 

Εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων 
ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και 
λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 

6 Μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου. 

7 Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, 
σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου. 

8 Κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 

9 Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

10 Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών 
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. 

11 
Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία 
και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα 
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης 

Πίνακας Β-1 

Η κοστολόγηση της προεκτεινόμενης αμοιβής για κάθε ένα από τα Πακέτα Εργασίας 
που αφορούν την υλοποίηση του συνολικού έργου της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, βασίζεται στην Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

Πιο συγκεκριμένα, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού και 
επιστημονικού προσωπικού, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή 
μηχανικών ή άλλων επιστημόνων) ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 
κλάσμα ημέρας ως εξής : 

α - Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι <10 έτη : 300*τκ 
β - Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη : 450*τκ 
γ - Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των >20 ετών : 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 της Υ.Α. και σήμερα, την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας, η τιμή του είναι 1,227. 

Σημειώνεται ότι βάσει της Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 
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Σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 3 του Παραρτήματος Α της παρούσας που αφορούν 
τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης για κάθε Πακέτο Εργασίας καθώς και την 
αντίστοιχη ειδικότητα και εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού, η Προεκτιμώμενη 
Αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β-1 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Ενότητα 
Εργασίας 

Πακέτο 
Εργασίας 

(Παραδοτέο) 

Εμπειρία 
(έτη) Πλήθος Ισχύον 

τκ 
Ημερήσια 

Αποζημίωση 

Χρόνος 
Απασχόλησης  

(Ημέρες) 

Συνολική 
Δαπάνη 

ΕΕ1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

 

Π 1.1 10-20 1 1,227 552,15 € 62 34.450,76 € 

Π 1.2 >20 1 1,227 736,20 € 33 24.475,84 € 

Π 1.3 10-20 1 1,227 552,15 € 39 21.463,71 € 

Π 1.4 10-20 1 1,227 552,15 € 10 5.481,00 € 

Π 1.5 <10 1 1,227 368,10 € 20 7.308,00 € 

Πλήθος ΕΕ1 (Σ) : 5 Δαπάνη ΕΕ1 (Σ) : 93.179,31 € 

ΕΕ2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 2.1 10-20 1 1,227 552,15 € 76 41.809,92 € 

Π 2.2 >20 1 1,227 736,20 € 41 29.966,77 € 

Π 2.3 10-20 1 1,227 552,15 € 47 25.683,73 € 

Π 2.4 <10 1 1,227 368,10 € 20 7.308,00 € 

Πλήθος ΕΕ2 (Σ) : 4 Δαπάνη ΕΕ2 (Σ) : 104.768,42 € 

ΕΕ3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 3.1 10-20 1 1,227 552,15 € 57 31.685,92 € 

Π 3.2 10-20 1 1,227 552,15 € 29 16.258,79 € 

Π 3.3 <10 1 1,227 368,10 € 20 7.308,00 € 

Πλήθος ΕΕ3 (Σ) : 3 Δαπάνη ΕΕ3 (Σ) : 55.252,71 € 

ΕΕ4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 4.1 10-20 1 1,227 552,15 € 50 27.829,14 € 

Π 4.2 10-20 1 1,227 552,15 € 26 14.417,26 € 

Π 4.3 <10 1 1,227 368,10 € 20 7.308,00 € 

Πλήθος ΕΕ4 (Σ) : 3 Δαπάνη ΕΕ4 (Σ) : 49.554,40 € 

ΕΕ5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 

 Π 5.1 10-20 2 1,227 552,15 € 176 97.178,40 € 

 Π 5.2 10-20 2 1,227 552,15 € 176 97.178,40 € 

 Π 5.3 10-20 2 1,227 552,15 € 176 97.178,40 € 

 Π 5.4 10-20 2 1,227 552,15 € 176 97.178,40 € 



[24] 
 

 Π 5.5 10-20 2 1,227 552,15 € 176 97.178,40 € 

 Π 5.6 10-20 2 1,227 552,15 € 176 97.178,40 € 

Πλήθος ΕΕ5 (Σ) : 12 Δαπάνη ΕΕ5 (Σ) : 583.070,40 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ 1-5) 885.825,24 € 

    ΦΠΑ (24%) (€) 212.598,06 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Σ 1-5) 1.098.423,30 € 

    Με στρογγυλοποίηση 1.098.423 € 

 

Πίνακας Β-2 

Στον Πίνακα καταγράφονται, σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. 175/27-04-2020 Προσφοράς 
του ΔΕΠΑΝ, όλες οι δαπάνες απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου της 
Προγραμματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου το σύνολο των άμεσων και 
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των 
επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) και αναλύεται 
περαιτέρω ως εξής : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β-2 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ενότητα 
Εργασίας 

Πακέτο 
Εργασίας 

(Παραδοτέο) 

Ημερήσια 
Αποζημίωση 

Προεκτίμηση 
Αμοιβής 

Προσφερόμενος 
Χρόνος 

Απασχόλησης 

(Ημέρες) 

Προσφερόμενη 
Έκπτωση 

64,56 (%) 

Δαπάνη μετά 
την Έκπτωση 

ΕΕ1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

 Π 1.1 552,15 € 34.450,76 € 62 30 % 24.115,53 € 

 Π 1.2 736,20 € 24.475,84 € 33 30 % 17.133,09 € 

 Π 1.3 552,15 € 21.463,71 € 39 30 % 15.024,60 € 

 Π 1.4 552,15 € 5.481,00 € 10 30 % 3.836,70 € 

 Π 1.5 368,10 € 7.308,00 € 20 30 % 5.115,60 € 

ΕΕ1 (Σ) : 5 93.179,31 € 164 30% 65.225,52 € 

ΕΕ2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 2.1 552,15 € 41.809,92 € 76 30 % 29.266,94 € 

Π 2.2 736,20 € 29.966,77 € 41 30 % 20.976,74 € 

Π 2.3 552,15 € 25.683,73 € 47 30 % 17.978,61 € 

Π 2.4 368,10 € 7.308,00 € 20 30 % 5.115,60 € 

ΕΕ2 (Σ) : 4 104.768,42 € 184 30% 73.337,89 € 

ΕΕ3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 3.1 552,15 € 31.685,92 € 57 30 % 22.180,14 € 

Π 3.2 552,15 € 16.258,79 € 29 30 % 11.381,15 € 

Π 3.3 368,10 € 7.308,00 € 20 30 % 5.115,60 € 

ΕΕ3 (Σ) : 3 55.252,71 € 106 30% 38.676,90 € 

ΕΕ4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 4.1 552,15 € 27.829,14 € 50 30 % 19.480,40 € 

Π 4.2 552,15 € 14.417,26 € 26 30 % 10.092,08 € 

Π 4.3 368,10 € 7.308,00 € 20 30 % 5.115,60 € 

ΕΕ4 (Σ) : 3 49.554,40 € 96 30% 34.688,08 € 

ΕΕ5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 
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 Π 5.1 552,15 € 97.178,40 € 176 82,5 % 17.006,22 € 

 Π 5.2 552,15 € 97.178,40 € 176 82,5 % 17.006,22 € 

 Π 5.3 552,15 € 97.178,40 € 176 82,5 % 17.006,22 € 

 Π 5.4 552,15 € 97.178,40 € 176 82,5 % 17.006,22 € 

 Π 5.5 552,15 € 97.178,40 € 176 82,5 % 17.006,22 € 

 Π 5.6 552,15 € 97.178,40 € 176 82,5 % 17.006,22 € 

ΕΕ5 (Σ) : 6 583.070,40 € 1.056 82,5% 102.037,32 € 

(Σ 1-5) : 885.825,24 € 1.606 64,56% 313.965,71 € 

    ΦΠΑ (24%) 75.351,77 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Σ 1-5) 389.317,48 € 

    Με στρογγυλοποίηση 390.000 € 

 

Σημείωση :  

Οι αναγραφόμενοι χρόνοι στη στήλη του Προσφερόμενου Χρόνου Απασχόλησης 
αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο απασχόλησης ενός (1) επιστήμονα ανά υποέργο και 
ανά επιμέρους κατηγορία αυτού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη χρονική επικάλυψη 
των επιμέρους αντικειμένων της παρούσας.  

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό των επιστημόνων που θα 
απασχοληθούν (βλ. σχετική στήλη του πίνακα Β-1) καθώς και την παράλληλη χρονικά 
απασχόλησή τους για τα Πακέτα Εργασίας προκύπτει το χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτό αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 

Πίνακας Β-3 

Στον Πίνακα καταγράφονται το σύνολο των χρηματοροών σε συνδυασμό με τις 
αντίστοιχες αποπληρωμές βάσει του αρχικού ποσού της προκαταβολής : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β-3 : ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ 

Ενότητα 
Εργασίας 

Πακέτο 
Εργασίας 

(Παραδοτέο) 

Δαπάνη μετά την 
Έκπτωση 
(Με ΦΠΑ) 

Προκαταβολή (20%) 

(Με ΦΠΑ) 

Αποπληρωμή 

(Με ΦΠΑ) 

ΕΕ1 Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού 

 Π 1.1 29.903,26 € 5.980,65 € 23.922,61 € 

 Π 1.2 21.245,03 € 4.249,01 € 16.996,02 € 

 Π 1.3 18.630,50 € 3.726,10 € 14.904,40 € 

 Π 1.4 4.757,51 € 951,50 € 3.806,01 € 

 Π 1.5 6.343,34 € 1.268,67 € 5.074,67 € 

ΕΕ2 Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 2.1 36.291,01 € 7.258,20 € 29.032,81 € 

Π 2.2 26.011,16 € 5.202,23 € 20.808,93 € 

Π 2.3 22.293,48 € 4.458,70 € 17.834,78 € 

Π 2.4 6.343,34 € 1.268,67 € 5.074,67 € 
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ΕΕ3 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 3.1 27.503,37 € 5.500,67 € 22.002,70 € 

Π 3.2 14.112,63 € 2.822,53 € 11.290,10 € 

Π 3.3 6.343,34 € 1.268,67 € 5.074,67 € 

ΕΕ4 Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Βελβεντού 

 

Π 4.1 24.155,70 € 4.831,14 € 19.324,56 € 

Π 4.2 12.514,18 € 2.502,84 € 10.011,34 € 

Π 4.3 6.343,34 € 1.268,67 € 5.074,67 € 

ΕΕ5 Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020. 

 

Π 5.1 21.087,71 € 4.217,54 € 16.870,17 € 

Π 5.2 21.087,71 € 4.217,54 € 16.870,17 € 

Π 5.3 21.087,71 € 4.217,54 € 16.870,17 € 

Π 5.4 21.087,71 € 4.217,54 € 16.870,17 € 

Π 5.5 21.087,71 € 4.217,54 € 16.870,17 € 

Π 5.6 21.087,71 € 4.217,54 € 16.870,17 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 
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Σημείωση:  

1) Ως χρόνος «0» θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΠΑΝ. 

2) Στους ως άνω χρόνους των επιμέρους Πακέτων Εργασίας περιλαμβάνονται και 
οι αναγκαίοι χρόνοι έγκρισης – θεώρησης – παραλαβής και λοιπών διοικητικών 
πράξεων όπως αυτές ορίζονται στα ανάλογα άρθρα της παρούσας Σύμβασης. 
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