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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14969 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

282/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 17ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη μελετών. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14727/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 17ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη μελετών. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Ο Δήμος Σκοπέλου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ωρίμανσης πράξεων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

για την υλοποίησή τους και την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, όπως το 

πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων” (ΟΧΕ Β. Σποράδων) στο 

πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, προγραμματίζει την εκπόνηση μίας σειράς μελετών που θα 

συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του Δ. Σκοπέλου.  

 

Σύμφωνα όμως με το με αρ. πρωτ. 4516/21-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και το με αρ. πρωτ. 5564/31-08-2020 έγγραφο του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών  δεν έχουν την δυνατότητα να προβούν στην υλοποίηση γενικών υπηρεσιών, 

εργασιών, μελετών και προμηθειών. 

 

Ο Δήμος Σκοπέλου, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 ή/και του άρθρου 

44 του Ν.4412/2016, το οποίο δίνει την δυνατότητα σε δύο φορείς, με τα χαρακτηριστικά του νόμου, να 

συνεργαστούν από κοινού για την επίτευξη κοινού στόχου, δημοσίου συμφέροντος και αναγνωρίζοντας ότι 

ο Δήμος Σκοπέλου είναι σε αδυναμία, λόγω έλλειψης στελεχιακού δυναμικού να εκπονήσει τεχνικές 

μελέτες για την υλοποίηση πράξεων, προτείνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  του άρθρου 100 

του Ν. 3852/2010 ή/και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου 

Σκοπέλου για την υλοποίηση μελετών.  

 

Αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας αποτελούν τα εξής κάτωθι περιγραφόμενα, που συνίστατο, 

στην εκπόνηση μελετών και των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνική 

περιγραφή, Σχέδια, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από τις 

τεχνικές υπηρεσίες του Δ. Αγιάς, λόγω της αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δ. Σκοπέλου, που 

συνίσταται στην έλλειψη προσωπικού και στις αυξημένες ανάγκες που έχει ο Δήμος προκειμένου να 

υποβάλει σχέδια ανάπτυξης και προγραμμάτων για την ανάδειξη της περιοχής της νήσου Σκοπέλου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: εισηγούμαστε:  

 

1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη μελετών, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2. Να ορίσετε τους δύο εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, στην  Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση η΄ και περίπτωση θ’ και 100 του Ν. 3852/2010 

(Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 

-  το με αριθμό πρωτ.: 4516/21-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας 

και Περιβάλλοντος Δήμου Σκοπέλου και το με αριθμό πρωτ.: 5564/31-08-2020 έγγραφο του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σκοπέλου με τα οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν την 

δυνατότητα να προβούν στην υλοποίηση γενικών υπηρεσιών, εργασιών, μελετών και προμηθειών, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη μελετών, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

 

2. Ορίζουμε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, στην  Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής: 

- τον Τσιώνη Αστέριο, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Σμυρλή Βασίλειο, Δημοτικό 

Σύμβουλο,  

- τον Ντάγκα Νικόλαο, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Κρανιώτη Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο. 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 282/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/08.08.2016)  

Μεταξύ 

 

«ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

και 

«ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ» 

 

Για την υλοποίηση των Πράξεων: 

i. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

ii. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ» 

iii. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗ 

ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ» 

iv. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ» 

v. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

 

 

 

Σκόπελος, 

 

Δεκέμβριος 2021 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Στην Σκόπελο, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλομένων : 

1. Ο Δήμος Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο του Ν. Μαγνησίας, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχό του Σταμάτη Περίσση, ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος των Πράξεων» 

2. Ο Δήμος Αγιάς,  που εδρεύει στη Λάρισα  και εκπροσωπείται κατά νόμιμα από 

τον Γουντάρα Αντώνιο, Δήμαρχο Αγιάς  και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής 

στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»  

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 

ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) « Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Την  υπ’ αριθ.  ….  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς περί 

σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. 

Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή της, 

4. Την υπ’ αριθ.  …. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου 

περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του 

Δημάρχου Σκοπέλου κ. Σταμάτη Περίσση για την υπογραφή της. 

5. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Σκοπέλου να υποστηριχθεί 

από το Δήμο Αγιάς για την υλοποίηση των ακόλουθων πράξεων: 

I. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

II. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ» 

III. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΣΚΟΠΕΛΟ» 

IV. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ» 

V. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

➢ Ο Κύριος των Πράξεων δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της 

διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση 

πράξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 

2014 -2020  

➢ Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές 

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση 

της εν λόγω πράξης 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους 

ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι εδώ συμβαλλόμενοι φορείς, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 

100 του Ν.3852/2010 ή/και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, το οποίο δίνει την 

δυνατότητα σε δύο φορείς, με τα χαρακτηριστικά του νόμου, να συνεργαστούν 

από κοινού για την επίτευξη κοινού στόχου, δημοσίου συμφέροντος και 

αναγνωρίζοντας ότι ο Δήμος Σκοπέλου είναι σε αδυναμία να εκπονήσει τις 

πράξεις:  
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1. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Θα συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης των κατεστραμμένων οδοστρωμάτων που 

έχουν προκληθεί από τις θεομηνίες του 2015 έως και σήμερα. Η εν λόγω μελέτη θα 

περιλαμβάνει αποξήλωση των ήδη κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και κατασκευή 

νέων, με βάσει τα περιγραφικά τιμολόγια έργων οδοποιίας και οικοδομικών, με την 

παράλληλη βελτίωσή τους. Οι θέσεις της περιοχής μελέτης θα υποδειχθούν από τον ά 

συμβαλλόμενο. 

 

 

2. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ» 

Θα συνταχθεί μελέτη βελτίωσης –ανακατασκευής και συντήρησης επί 

υφισταμένων   πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων, όπως οι χώροι αυτοί θα 

υποδειχθούν από τον κύριο της μελέτης, η οποία θα οδηγήσει στην κατασκευή έργου 

επί του συγκεκριμένου πεδίου μελέτης. 

 

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΣΚΟΠΕΛΟ» 

Η μελέτη θα συνταχθεί αξιοποιώντας στοιχεία που παρασχέθηκαν από την εταιρία 

«TERRAIN Χαρτογραφική ΙΚΕ», κατόπιν ανάθεσης παροχής υπηρεσίων, εκτέλεσης 

υπηρεσίας με τίτλο «Δράση ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού νήσου Σκοπέλου , 

με συλλογή, καταγραφή στοιχείων για δημιουργία σήμανσης με ενημερωτικές 

πινακίδες για την ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στην νήσο Σκόπελο» και τα 

οποία θα διατεθούν στο β΄συμβαλλόμενο. 

Η σύνταξη της Μελέτης θα γίνει σύμφωνα με το Διάγραμμα Ύλης και τις 

προδιαγραφές που έχουν οριστεί με την υπ΄αρ. 151344/165/2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-

2017) Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ. Α. 154551/1839/13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β/2017) και την 

Υ. Α. 169774/2784/10-05-2018 (ΦΕΚ 2004/Β/2018) και ισχύει σήμερα. Η ανάλυση 

τιμών θα γίνει σύμφωνα με: 

1) Το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων για τη δημιουργία 

σχετικών ή νέων άρθρων και 

2) Την υπ’ αριθ. Δ11 γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαση ΥΠ. ΑΝ. ΑΝ. Υ. ΜΕ. ΔΙ. (ΦΕΚ 

Β΄ 363) όπως ισχύει σήμερα, «Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων 

Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, 

Πρασίνου και ΗΜ» 

Η περιοχή που αποτελεί αντικείμενο της Μελέτης είναι η νήσος Σκόπελος, σε όλη 

της γεωγραφική της έκταση, η οποία υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Σκοπέλου.  

Αντικείμενο της Μελέτης είναι: 
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 1) Συλλογή στοιχείων και η καταγραφή πεζοπορικών διαδρομών με 

πραγματογνωμοσύνη της υφιστάμενης κατάστασης, που θα περιέχει πέραν του 

συνολικού μήκους, το βαθμό δυσκολίας πρόσβασης και μετακίνησης, την κλίση των 

εδαφών, τον περιβάλλοντα χώρο, κλπ  

2) Συλλογή στοιχείων και εντοπισμός θέσεων αξιόλογης περιβαλλοντικής ή 

πολιτιστικής πληροφορίας όπως αρχαιολογικές θέσεις, αναγνωρισμένες περιοχές 

αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος με σημαντική βιολογική ποικιλότητα, κλπ. 

Συσχέτιση αυτών με πεζοπορικές διαδρομές και καταγραφή ελλείψεων σε πινακίδες 

σήμανσης κατεύθυνσης, χιλιομετρικών αποστάσεων, ονοματολογιών. Προσαρμογή, 

επικαιροποίηση ανάλογων παραδομένων εργασιών  

3) Έλεγχος και επεξεργασία των συλλεγμένων στοιχείων για τη σήμανση του 

χώρου και τη δυνατότητα της βελτίωσης των πεζοπορικών διαδρομών. Δημιουργία 

αρχείου με τις προτεινόμενες θέσεις σήμανσης με ενημερωτικές πινακίδες (σε 

συντεταγμένες ΕΓΣΑ), τις προτεινόμενες θέσεις σηματοδότησης των πεζοπορικών 

διαδρομών, τις ποσότητες των διαφορετικών ειδών πινακίδων σήμανσης των 

πεζοπορικών διαδρομών, τις προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης των πεζοπορικών 

διαδρομών. 

 

4. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ 

ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ» 

Η μελέτη θα συνταχθεί αξιοποιώντας στοιχεία που παρασχέθηκαν από την εταιρία 

OUTLINE TOURISM Ο.Ε κατόπιν ανάθεσης παροχής υπηρεσίων, εκτέλεσης 

υπηρεσίας με τίτλο «Δράση ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού νήσου Σκοπέλου , 

με συλλογή, καταγραφή στοιχείων για δημιουργία σήμανσης με ενημερωτικές 

πινακίδες για την ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στην νήσο Σκόπελο» και τα 

οποία θα διατεθούν στο β΄συμβαλλόμενο. 

Η σύνταξη της Μελέτης θα γίνει σύμφωνα με το Διάγραμμα Ύλης και τις 

προδιαγραφές που έχουν οριστεί με την υπ΄αρ. 151344/165/2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-

2017) Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ. Α. 154551/1839/13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β/2017) και την 

Υ. Α. 169774/2784/10-05-2018 (ΦΕΚ 2004/Β/2018) και ισχύει σήμερα. Η ανάλυση 

τιμών θα γίνει σύμφωνα με: 

3) Το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων για τη δημιουργία σχετικών ή 

νέων άρθρων και 

4) Την υπ’ αριθ. Δ11 γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαση ΥΠ. ΑΝ. ΑΝ. Υ. ΜΕ. ΔΙ. (ΦΕΚ Β΄ 

363) όπως ισχύει σήμερα, «Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων 

Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και ΗΜ» 
Σκοπός της μελέτης είναι η μελέτη  έργου κατασκευής διαδρομών ορεινής 

ποδηλασίας στην Σκόπελο, στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής 
αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων. 
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Το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή ποδηλατικών μονοπατιών στους 

ορεινούς όγκους του νησιού. Η Σκόπελος, νησί με έντονο ορεινό ανάγλυφο και 

εξαιρετική εναλλαγή τοπίου, όπου συνδυάζονται μοναδικά αυθεντικά και ακραία 

φυσικά χαρακτηριστικά όπως, θάλασσα, αυθεντική ανεπηρέαστη ακτογραμμή, 

γεωργικές καλλιέργειες, δασοσκεπή βουνά και κλιμακούμενη υψομετρική διαφορά 

ασθενών και μέτρων κλίσεων, αποτελεί ιδανικό προορισμό για την απόλαυση της 

εμπειρίας της οδήγησης στο βουνό του νησιού, με ποδήλατα βουνού (mountain bike). 

Εκτός των υφιστάμενων διαδρομών, αποτελούμενων από αγροτικούς και δασικούς 

δρόμους σε όλο το νησί, προτείνεται η υλοποίηση τριών (3) νέων διαδρομών ορεινής 

ποδηλασίας. 

Οι σχεδιαζόμενες διαδρομές, με την καταγραφή και τη βελτίωση της βατότητάς τους 

και την κατάλληλη σήμανση, θα αποτελέσουν κύριο στοιχείο της ανάδειξης του 

τοπικού πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της Περιοχής Μελέτης. Το 

σύνολο των προτεινόμενων έργων θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με 

το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εναρμονισμένη στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, με το υφιστάμενο τοπίο. Απαραίτητη για την ορθή λειτουργία των 

διαδρομών κρίνεται η ενημέρωση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, καθώς και 

ο τακτικός έλεγχος/συντήρηση του δικτύου 

 

5. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Aπό την  εκπόνηση της υπηρεσίας « Καταγραφή οδικού δικτύου της νήσου 

Σκοπέλου, με εντοπισμό σημείων όπου απαιτούνται επεμβάσεις, με 

πραγματογνωμοσύνη της υφιστάμενης κατάστασης, και  παράλληλη συλλογή και 

καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων, που θα οδηγήσουν σε μία ιεράρχηση 

βέλτιστων παρεμβάσεων επί των καταγραφομένων χωρικών δεδομένων, σε 

σχέση ανάλυσης κόστους και αναμενόμενης ζήτησης»  και των παραδοτέων 

ταύτης, προέκυψε η ανάγκη μελέτης των εξής κάτωθι αγροτικών δρόμων και σημείων 

επί της νήσου Σκοπέλου, που χρήζουν αποκατάστασης και βελτίωσης για την 

προσβασιμότητα και προσπελασιμότητάς τους και δη των εξής κάτωθι: 

Ι. Την προσβασιμότητα προς τις Ιερές Μονές Ευαγγελισμού και Τιμίου 

Προδρόμου, όπου απαιτούνται: α) έργα σταθεροποίησης με την κατασκευή τοιχίων 

αντιστήριξης, β) αντιπλημμυρικής προστασίας-αποχέτευσης ομβρίων, γ) έργα 

αποκατάστασης οδοποιίας και δ) συμπληρωματικά έργα, σήμανσης, διαγράμμισης 

κλπ. 

ΙΙ. Τη μελέτη της αγροτικής οδοποιίας σε συγκεκριμένες θέσεις, για τη βελτίωσή 

της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας και ειδικότερα στις εξής κάτωθι 

θέσεις: 

1. Άγιος Αλέξανδρος. 
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2.Άγιος Ρηγινάκης-Καικάκι 

3.Άη Λιάς 

4.Διασταύρωση Μύλος-Αγία Παρασκευή 

5.Κοτρωνάκι 

6.Λούτσα 

7.Μορτερό-Κουρούνι 

8.Πάνορμος -Κουρούνι 

9.Ποδάρα-Μαυραγάνη 

10.Στάφυλος 

11.Φάρος Γουρούνι 

Το μήκος των εν λόγω διαδρομών προκύπτει από το παραδοτέο της υπηρεσίας 

που κατέθεσε ο κ. Δογκάκης, κατά τα ως άνω αναφερομένα.  

Επιπλέον οι ακριβείς θέσεις και η περιοχή μελέτης θα υποδειχθεί περαιτέρω από 

τα όργανα του κυρίου της μελέτης. 

Λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου, ενώ ο 

Δήμος Αγιάς, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του 

Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Σκοπέλου στην εκπόνηση 

των άνωθι πράξεων και αποφάσισαν να συνεργαστούν. Η εκπόνηση της εν 

λόγω μελέτης είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη και αποκατάσταση 

οδικών διαδρομών καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου 

Σκοπέλου. Έτσι είναι άμεση η ωφέλεια της τοπικής κοινότητας. Οι 

συμβαλλόμενοι φορείς θα συνεργαστούν με τους κάτωθι όρους:  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση 

της αρμοδιότητας της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου 

Σκοπέλου στα πλαίσια της εκπόνησης των πράξεων με τίτλο:  

i. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»  

ii. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ» 
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iii. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ»  

iv. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ 

ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ» 

v. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)1:  

1. Σύνταξη των μελετών και των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης 

(Τεχνική Έκθεση, Τεχνική περιγραφή, Σχέδια, Προϋπολογισμός, 

Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) 

2. Θεώρηση των Μελετών 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Κύριος Των Πράξεων αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης το διαθέσιμο προσωπικό 

του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την σύνταξη και θεώρηση της 

Μελέτης. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 

μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.  

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 
1  Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης 
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• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε 

βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον 

Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση της μελέτης, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση της Μελέτης 

• Να συνυπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.  

• Να εξειδικεύσει περαιτέρω και ειδικώς την περιοχή μελέτης. 

• Να παραλάβει τις μελέτες δια αποφάσεως της Ο.Ε ως αναθέτουσα αρχή, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση των Πράξεων,  

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα 

απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 

υλοποίησης των Πράξεων. 

• Να κοινοποιεί στον «Κύριο των Πράξεων» τις αναφορές προόδου για 

την εξέλιξη του αντικειμένου των Πράξεων 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της παρούσης, που καλύπτει λειτουργικές δαπάνες σχετικές 

με την υλοποίηση της, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων 

ευρώ), και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκοπέλου έτους 

2021 (Κ.Α.Ε.: 00-6141). 

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στο Δήμο Αγιάς σε 1 δόση ως εξής :  

Πλήρης παράδοση των Πράξεων (μελετών) 

 Για την καταβολή των ποσών εκδίδεται Τιμολόγιο Επιχορήγησης και 

Γραμμάτιο Είσπραξης. 
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 Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με  υποδείξεις της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 

της και λήγει με την ολοκλήρωση των μελετών και την παράδοσή τους πλήρειε 

στον «Κύριο των Πράξεων». 

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους τρείς 

(3) μήνες από την σύναψή της. Παράταση της διάρκειας μπορεί να δοθεί με 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων των εδώ συμβαλλομένων φορέων μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση 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 τα τον Δήμο Σκοπέλου 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από2 :  

• έναν (1) εκπρόσωπο του «Κύριο των Πράξεων», ο οποίος ορίζεται 

Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

• έναν (1) εκπρόσωπο του «Φορέα Υλοποίησης» με τον αναπληρωτή του 

και  

• ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον «Κύριο των Πράξεων», με τον 

αναπληρωτή του.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η 

διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς 

τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη 

τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση 

 
2  Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών 
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του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των  

συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ 

ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην  ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που 

θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 

συνεδρίαση. 

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 αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των 

ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των 

Πράξεων αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από 

αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη 

του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 

όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, 

λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους 

τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 

Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του «Κύριο των Πράξεων» για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον «Κύριο των Πράξεων». 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως  τον «Κύριο των 

Πράξεων» έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη 

λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση 

και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από 

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να 

επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου . 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 3 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των Πράξεων της παρούσας 

σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού του «Κύριο των Πράξεων» στο Φορέα 

Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες των συγκεκριμένων Πράξεων. Το 

προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του «Κύριο των 

Πράξεων» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων και 

μέσων του «Κύριο των Πράξεων» στο Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Μελέτης. Αν χωρήσει 

υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του 

τρίτου έναντι του «Κύριο των Πράξεων», ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα 

από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.  

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία 

κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες 

και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης 

και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Πράξεων θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του «Κύριο των 

Πράξεων», 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 στον «Κύριο των Πράξεων» κατά το 

χρόνο παράδοσης των Πράξεων ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα 

ρητώς εκχωρούνται στον «Κύριο των Πράξεων» χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και 

μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) 

 
3  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  
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αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Κύριο των Πράξεων», 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 

την υλοποίηση των Πράξεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία  των συμβαλλομένων 

μερών. 

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 τρία 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ    ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος Στελεχών του «Κύριο των Πράξεων» στο Φορέα Υλοποίησης και που 

διατίθενται στη Διευθύνουσα υπηρεσία για την Υλοποίηση της παρούσας. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

στελέχους 

Φορέας από τον 

οποίο προέρχεται 

Ρόλος στην υλοποίηση 

της Σύμβασης 

1    

2    
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