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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  356/2011 
 
«Πεξί ηεο εγθξίζεωο ηωλ όξωλ πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
3614/2007 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3840/2010, κε ην Γήκν 
πάξηεο/Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη πεξηβάιινληνο γηα νξηζκό θνξέα 
πινπνίεζεο – νξηζκό εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε 
ηεο Π.. 
 
   ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28  ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα 
θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 24/24-11-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΔΚ Α' 87). 
  Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξείο (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο  πξφεδξνο 1. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 2. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
4. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο   
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
6. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
7. Λχξαο Υαξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
15. Μηραιφπνπινο Μηραήι   
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
17. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Υαξακήο Αληψληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
21. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   
22. Μέληεο Γεψξγηνο   
23.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
 Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. 
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Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο 
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ,  
Βαξβαξέζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. 
Παθίσλ, Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ. 
  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθψλ. 
  Ο θ. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ. Παπαδάθεο 
Γεψξγηνο απνρψξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο. 
   
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ι. ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

    ΟΟ  ΓΓήήκκννοο  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ηηεεοο  κκεε  ααξξηηζζ..  ππξξσσηη..  885544//22001111  ππξξφφζζθθιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ΔΔΓΓΑΑ  

ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  γγηηαα  ππππννββννιιήή  ππξξννηηάάζζεεσσλλ  ζζηηνν  ΔΔ..ΠΠ  ΠΠξξφφγγξξαακκκκαα  ««ΓΓππηηηηθθήήοο  ΔΔιιιιάάδδααοο  ––  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  

––  ΙΙννλλίίσσλλ  ΝΝήήζζσσλλ  22000077--22001133»»  ΆΆμμννλλααοο  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο  0022::  ««ΤΤππννδδννκκέέοο  θθααηη  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο  

ΠΠξξννζζππεειιααζζηηκκφφηηεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ»»  θθσσδδηηθθφφοο  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο::  2233  ––  ««ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  //  ΣΣννππηηθθέέοο  

ΟΟδδννίί»»  νν  ννππννίίννοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηεείίηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΣΣΠΠΑΑ  ((ΔΔππξξσσππααττθθφφ  ΣΣαακκεείίνν  ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  

ΑΑλλάάππηηππμμεεοο)),,  ααππννθθάάζζηηζζεε  κκεε  ηηεελλ  ααξξηηζζ..  335555//22001111  ααππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓ....,,  ηηεελλ  ππππννββννιιήή  ππξξφφηηααζζεεοο  ηηννππ  

έέξξγγννππ  ««ΠΠεεξξηηκκεεηηξξηηθθήή  ννδδφφοο  ΜΜννιιάάσσλλ--ΑΑλληηηηππππξξηηθθήή  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΟΟηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ»»..  

    TToo  έέξξγγνν  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  εεχχθθννιιεεοο  θθααηη  εεχχρρξξεεζζηηεεοο  ννδδηηθθήήοο  ππξξφφζζββααζζεεοο  ηηννππ  ννηηθθηηζζκκννχχ  

ΜΜννιιάάσσλλ..    

    θθννππφφοο  ηηννππ  έέξξγγννππ  εείίλλααηη  εε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  εεχχθθννιιεεοο  θθααηη  εεχχρρξξεεζζηηεεοο  ννδδηηθθήήοο  ππξξφφζζββααζζεεοο  ηηννππ  

ννηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ  ζζεε  ππεεξξηηννρρέέοο  ηηεεοο  εεππέέθθηηααζζεεοο  ηηννππ  ννηηθθηηζζηηηηθθννχχ  ηηζζηηννχχ  ηησσλλ  ΜΜννιιάάσσλλ  ππννππ  εε  

ππξξννζζέέγγγγηηζζεε  κκεεγγάάιισσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ήήηηααλλ  ππννιιχχ  δδχχζζθθννιιεε  σσοο  ααδδχχλλααηηεε  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηεε  ππξξφφζζββααζζεε  

ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ηηννππ    ΓΓεεξξννθθννκκεείίννππ  ΜΜννιιάάσσλλ  ααππφφ  ηηννλλ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  ααζζηηηηθθφφ  ηηζζηηφφ  ππννππ  κκέέρρξξηη  

ηηψψξξαα  δδεελλ  ππππήήξξρρεε..  ΔΔππίίζζεεοο  εε  ππεεξξηηννρρήή  ιιφφγγσσ  έέιιιιεεηηςςεεοο  ννδδηηθθννχχ  δδηηθθηηχχννππ  ππααξξννππζζίίααδδεε  θθααηη  

ζζεεκκααλληηηηθθάά  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  ααλληηηηππππξξηηθθήή  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηεεοο,,  κκηηαα  θθααηη  ζζππλλδδέέεεηηααηη  άάκκεεζζαα  κκεε  ηηννλλ  

ππππφφιιννηηππνν  ννξξεεηηλλφφ  φφγγθθνν  ηηννππ  φφξξννπποο  ΚΚννππξξθθννχχιιαα..    

    ΔΔππίίζζεεοο  δδεεκκηηννππξξγγεείίηηααηη  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηννππ  ππααξξααππάάλλσσ  ηηζζηηννχχ  κκεε  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  εείίζζννδδνν  ηησσλλ  ΜΜννιιάάσσλλ  

ααππφφ  ηηεελλ  ΔΔζζλληηθθήή  ννδδφφ  ππάάξξηηεεοο  ––ΜΜννλλεεκκββάάζζηηαα  ψψζζηηεε  εε  ννδδηηθθήή  ππξξφφζζββααζζεε  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  λλαα  εείίλλααηη  

εεχχθθννιιεε  θθααηη  ηηδδηηααηηηηέέξξσσοο  εεχχρρξξεεζζηηεε..  

    χχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ηηννππ  ΝΝ..  33661144//22000077  ((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  

ηηζζρρχχεεηη)),,  θθααηηάά  ηηεελλ  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  22000077--22001133  ααππααηηηηεείίηηααηη  εε  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  

εεππάάξξθθεεηηααοο  ηησσλλ  θθννξξέέσσλλ  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ  ππξξηηλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ααλλάάιιεεςςεε  ηηεεοο  

εεππζζχχλλεεοο  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  έέξξγγσσλλ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  εεππηηηηεεππρρζζεείί  νν  ζζηηφφρρννοο  ππννππ  ηηίίζζεεηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  θθααηη  ααππννδδννηηηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεε  θθααηη  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηησσλλ  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ..  

    ΓΓηηαα  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ΓΓήήκκνν  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  δδεελλ  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  εε  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηννππ  εεππάάξξθθεεηηαα  

γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππξξννββιιεεππφφκκεελλεεοο  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ππεεξξηηφφδδννππ  22000077--22001133..  ΟΟ  δδεε  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  δδηηααζζέέηηεεηη  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  

δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  ηηννππ  εεππάάξξθθεεηηάάοο  γγηηαα  έέξξγγαα  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλαα  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΠΠΑΑ,,  ππννππ  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  

εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηχχππννππ  //  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ΑΑ  ππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  έέξξγγννππ..  

ΣΣαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ππξξννββααίίλλννππλλ,,  θθααηηάά  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξ..  33  ηηννππ  ΝΝ..  

33661144//22000077  ((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  ηηζζρρχχεεηη)),,  γγηηαα  ηηεε  ζζχχλλααςςεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  

χχκκββααζζεεοο,,  κκεε  ηηεελλ  ννππννίίαα  ππξξννζζδδηηννξξίίδδεεηηααηη  ηηνν  γγεελληηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  θθααηη  ννηη  εεηηδδηηθθννίί  φφξξννηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηννππ  

ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο..    ΚΚααηηφφππηηλλ  ηησσλλ  ααλλσσηηέέξξσσ  θθααηη  εεππεεηηδδήή  νν  ΓΓήήκκννοο  κκααοο  δδεελλ  έέρρεεηη  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηννππ  

εεππάάξξθθεεηηαα,,  ππξξννηηεείίλλεεηηααηη  εε  ζζχχλλααςςεε  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  χχκκββααζζεεοο  κκεε  ηηεελλ  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηαα  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  

δδηηαα  κκέέζζννππ  ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΛΛααθθσσλλίίααοο  //  ΓΓηηεεχχζζππλλζζεε  ΣΣεερρλληηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  θθααηη  

ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζεεηη  σσοο  δδηηθθααηηννχχρρννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  έέλλααλληηηη  ηηεεοο  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεεοο  

ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  ΑΑξξρρήήοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθααηη  εεθθηηεειιέέζζεεηη  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  εελλέέξξγγεεηηεεοο::    

    ΝΝαα  εελλεεξξγγεείί  σσοο  ΓΓηηθθααηηννχχρρννοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

    ΝΝαα  ααππααζζρρννιιεείί  θθααηη  λλαα  δδηηααζζέέηηεεηη  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθφφ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  κκεε  ηηαα  ααππααξξααίίηηεεηηαα  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  

ππξξννζζφφλληηαα,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααζζθθααιιηηζζζζεείί  εε  ααξξηηηηφφηηεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

    ΝΝαα  θθννηηλλννππννηηεείί  ζζηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ηηηηοο  ααλλααθθννξξέέοο  ππξξννφφδδννππ  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμέέιιηημμεε  ηηννππ  θθππζζηηθθννχχ  θθααηη  

ννηηθθννλλννκκηηθθννχχ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ααππννζζηηέέιιιιεεηη  ζζηηεελλ  ααξξκκφφδδηηαα  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεε  

ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ΑΑξξρρήή  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ..  
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    ΝΝαα  ζζππλλεεξξγγααζζηηεείί  κκεε  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  γγηηαα  ηηεε  ζζχχλληηααμμεε  ηηννππ  ΣΣεερρλληηθθννχχ  ΓΓεειιηηίίννππ  ΠΠξξννηηεεηηλλφφκκεελλεεοο  

ΠΠξξάάμμεεοο  θθααηη  ηηεελλ  ππππννββννιιήή  ηηννππ  ζζηηεελλ  ααξξκκφφδδηηαα  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεε  ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ΑΑξξρρήή  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  

ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθααηη  λλαα  ππξξννββααίίλλεεηη  ζζηηηηοο  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ηηννππ  ΣΣεερρλληηθθννχχ  ΓΓεειιηηίίννππ  ΠΠξξάάμμεεοο  

θθααηη  ζζηηεε  ζζχχλληηααμμεε  ηησσλλ  ΣΣεερρλληηθθψψλλ  ΓΓεειιηηίίσσλλ  ΤΤππννέέξξγγσσλλ..    

    ΝΝαα  θθααηηααξξηηίίζζεεηη  ηηαα  ηηεεχχρρεε  δδηηααθθήήξξππμμεεοο  ηησσλλ  δδηηααγγσσλληηζζκκψψλλ..  

    ΝΝαα  δδηηεελλεεξξγγεείί  ηηννπποο  δδηηααγγσσλληηζζκκννχχοο,,  ηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννζζθθννξξψψλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηησσλλ  

ζζρρεεηηηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  λλννκκννζζεεζζίίαα  θθααηη  ηηνν  θθααλλννλληηζζηηηηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

ηηννππ..  

    ΝΝαα  εειιέέγγρρεεηη  ππννηηννηηηηθθάά  θθααηη  ππννζζννηηηηθθάά  ηηαα  ππααξξααδδννηηέέαα  θθααηη  λλαα  ηηαα  ππααξξααιιαακκββάάλλεεηη  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  

ζζππκκββάάζζεεσσλλ..  

    ΝΝαα  ππααξξααθθννιιννππζζεείί  ηηηηοο  ρρξξεεκκααηηννξξξξννέέοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  λλαα  εεθθηηεειιεείί  ηηηηοο  ααλληηίίζζηηννηηρρεεοο  ππιιεεξξσσκκέέοο..  

    ΝΝαα  κκεεξξηηκκλλάά  γγηηαα  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννββννιιήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  

ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

    ΝΝαα  εεμμααζζθθααιιίίζζεεηη  ((ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ))  ηηεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  

κκεεξξηηκκλλψψλληηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  εεγγγγξξααθθήή  ηηννππ  ζζεε  ζζππιιιιννγγηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεεοο  θθααηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεηηήήζζηηαα  

θθααηηααλλννκκήή  ππηηζζηηψψζζεεσσλλ..    

    ΟΟ  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο,,  ζζηηηηοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  δδεεκκννζζίίσσλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ  ηηεερρλληηθθψψλλ  έέξξγγσσλλ  θθααηη  κκεειιεεηηψψλλ,,  

δδηηαα  ηησσλλ  ααξξκκννδδίίσσλλ  ννξξγγάάλλσσλλ  θθααηη  ηηννππ  ππξξννζζσσππηηθθννχχ  ηηννππ,,  ααζζθθεείί  φφιιαα  ηηαα  θθααζζήήθθννλληηαα  ηηεεοο  ΠΠξξννττζζηηαακκέέλλεεοο  

ΑΑξξρρήήοο  θθααηη  ηηεεοο  ΓΓηηεεππζζχχλλννππζζααοο  ΤΤππεεξξεεζζίίααοο,,  φφππσσοο  ααππηηάά  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  ζζηηεε  λλννκκννζζεεζζίίαα  ππεεξξίί  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  

ΈΈξξγγσσλλ..  

    ηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  νν  θθ..  ΠΠξξφφεεδδξξννοο  έέζζεεζζεε  ππππφφςςεε  ηηννππ  ΓΓεεκκννηηηηθθννχχ  ππκκββννππιιίίννππ  ηηνν  ρρέέδδηηνν  ηηεεοο  

ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  χχκκββααζζεεοο  θθααηη  θθάάιιεεζζεε  ηηνν  ππκκββννχχιιηηνν  λλαα  ααππννθθααζζίίζζεεηη  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  έέγγθθξξηηζζεε  

ππππννγγξξααθθήήοο  ηηεεοο..  
  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, 
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ην ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3614/2007 φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθααλλ  κκεε  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΝΝ..  33884400//1100,,  ηνπ 
άξζξνπ  65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
    ΔΔγγθθξξίίλλεεηη  ηηεε  ζζχχλλααςςεε  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  χχκκββααζζεεοο  κκεε  ηηνν  ΓΓήήκκνν  ππάάξξηηεεοο,,  ννηη  φφξξννηη  ηηεεοο  ννππννίίααοο  έέρρννππλλ  

σσοο  εεμμήήοο::  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

ηηννππ  άάξξζζξξννππ  2222  ηηννππ  ΝΝ..  33661144//22000077  

((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΝΝ..  33884400//1100,,  ΦΦΔΔΚΚ--5533  ΑΑ//3311--33--1100))  

ΜΜεεηηααμμχχ  

««ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΠΠΑΑΡΡΣΣΗΗ»»  

&&  

««ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΜΜΟΟΝΝΔΔΜΜΒΒΑΑΙΙΑΑ»»  

γγηηαα  ηηεελλ  ΠΠξξάάμμεε  

  ««ΠΠεεξξηηκκεεηηξξηηθθήή   ννδδόόοο  ΜΜννιιάάωωλλ--ΑΑλληηηηππππξξηηθθήή  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα   ΟΟηηθθηηζζκκννύύ  ΜΜννιιάάωωλλ»»  

  

ΜΜΔΔΣΣΑΑΞΞΤΤ::  

  ΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΣΣΗΗ  

  ΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΜΜΟΟΝΝΔΔΜΜΒΒΑΑΙΙΑΑ  

  

  ηηεε  ππάάξξηηεε  ζζήήκκεεξξαα  ηηεελλ    ………………//…………....//22001111  εεκκέέξξαα    ……………………………………,,  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ααθθφφιιννππζζσσλλ  

ζζππκκββααιιιιφφκκεελλσσλλ::  

  

  ΣΣνν    ΓΓήήκκνν  ππάάξξηηεεοο,,  ππννππ  εεδδξξεεχχεεηη  ζζηηεε  ππάάξξηηεε,,  φφππσσοο  εεθθππξξννζζσσππεείίηηααηη  λλφφκκηηκκαα  ααππφφ  ηηνν  ΓΓήήκκααξξρρνν  

θθ..  ηηααχχξξνν  ΑΑξξγγεεηηηηάάθθνν  θθααηη  νν  ννππννίίννοο  ζζαα  ααππννθθααιιεείίηηααηη  ζζηηνν  εεμμήήοο  ρράάξξηηλλ  ζζππλληηννκκίίααοο  σσοο  ««ΦΦννξξέέααοο  

ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο»»..  

  ΣΣνν  ΓΓήήκκνν  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο,,  ππννππ  εεδδξξεεχχεεηη  ζζηηννπποο  ΜΜννιιάάννπποο,,  φφππσσοο  εεθθππξξννζζσσππεείίηηααηη  λλφφκκηηκκαα  ααππφφ  ηηνν  

ΓΓήήκκααξξρρνν  θθ..  ΗΗξξααθθιιήή  ΣΣξξηηρρεείίιιεε  θθααηη  νν  ννππννίίννοο  ζζαα  ααππννθθααιιεείίηηααηη  εεθθεεμμήήοο  ζζηηεελλ  ππααξξννχχζζαα  ρράάξξηηλλ  ζζππλληηννκκίίααοο  

««ΚΚχχξξηηννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ»»..  

  ΈΈρρννλληηααοο  ππππφφςςεε  ηηεελλ  θθεείίκκεελλεε  ΔΔζζλληηθθήή  θθααηη  ΚΚννηηλλννηηηηθθήή  ΝΝννκκννζζεεζζίίαα  θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  

δδηηααηηάάμμεεηηοο  φφππσσοο  ααππηηέέοο  ηηζζρρχχννππλλ  θθάάζζεε  θθννξξάά::  
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  ΣΣνν  ΝΝ..  33661144//22000077  ««ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεε,,  έέιιεεγγρρννοο  θθααηη  εεθθααξξκκννγγήή  ααλλααππηηππμμηηααθθψψλλ  ππααξξεεκκββάάζζεεσσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  22000077--22001133»»  ((ΦΦΔΔΚΚ  226677  ΑΑ//33--1122--22000077))  θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  ηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξ..  33    

ααππηηννχχ  φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΝΝ..  33884400//1100,,  ΦΦΔΔΚΚ--5533  ΑΑ//3311--33--1100..    

  ΣΣνν  άάξξζζξξνν  222255  ηηννππ  ΝΝ..  33446633//22000066  ((ΦΦΔΔΚΚ  111144ΑΑ//88--66--22000066))  ««ΚΚχχξξσσζζεε  ηηννππ  ΚΚψψδδηηθθαα  ΓΓήήκκσσλλ  θθααηη  

ΚΚννηηλλννηηήήηησσλλ»»  

  ΣΣεελλ  κκεε  ααξξηηζζκκφφ  335566//22001111  ΑΑππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓεεκκννηηηηθθννχχ  ππκκββννππιιίίννππ  ΓΓήήκκννππ  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο..    

  ΣΣεελλ  κκεε  ααξξηηζζκκφφ  ......................//22001111  ΑΑππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓεεκκννηηηηθθννχχ  ππκκββννππιιίίννππ  ΓΓήήκκννππ  ππάάξξηηεεοο..    

  ΣΣνν  κκεε  ααξξηηζζ..  ππξξσσηη..  ………………………………………………....έέγγγγξξααθθνν  εεππηηββεεββααίίσσζζεεοο  ηηεεοο  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεεοο  ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  

ΑΑξξρρήήοο  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ,,  κκεε  ηηνν  ννππννίίνν  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  εε  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηεεοο  εεππάάξξθθεεηηαα  

γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  θθααηη  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  έέξξγγσσλλ..    

ππκκθθσσλλννχχλληηααηη,,  ζζππλλννκκννιιννγγννχχλληηααηη  θθααηη  γγίίλλννλληηααηη  αακκννηηββααίίσσοο  ααππννδδεεθθηηάά  ηηαα  ααθθφφιιννππζζαα::  

ΠΠΡΡΟΟΟΟΙΙΜΜΙΙΟΟ  

    θθννππφφοο  ηηεεοο  ζζχχκκββααζζεεοο  εείίλλααηη  εε  ππιιννππννίίεεζζεε  θθααηη  εε  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ««ΠΠεεξξηηκκεεηηξξηηθθήή  

ννδδφφοο  ΜΜννιιάάσσλλ--ΑΑλληηηηππππξξηηθθήή  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΟΟηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ»»ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ΔΔ..ΠΠ  ΠΠξξφφγγξξαακκκκαα    

««ΓΓππηηηηθθήήοο  ΔΔιιιιάάδδααοο  ––  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  ––  ΙΙννλλίίσσλλ  ΝΝήήζζσσλλ  22000077--22001133»»  ΆΆμμννλλααοο    ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο  0022::  

««ΤΤππννδδννκκέέοο  θθααηη  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο  ΠΠξξννζζππεειιααζζηηκκφφηηεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ»»  θθσσδδηηθθφφοο  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο::  2233  ––  

««ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  //  ΣΣννππηηθθέέοο  ΟΟδδννίί»»  νν  ννππννίίννοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηεείίηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΣΣΠΠΑΑ    ((ΔΔππξξσσππααττθθφφ  ΣΣαακκεείίνν  

ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο))..  

    ΌΌππννππ  ααθθννιιννχχζζσσοο  ααλλααθθέέξξεεηηααηη  ««ΔΔΡΡΓΓΟΟ»»  ζζαα  λλννεείίηηααηη  εε  ΠΠξξάάμμεε««ΠΠεεξξηηκκεεηηξξηηθθήή  ννδδφφοο  ΜΜννιιάάσσλλ--

ΑΑλληηηηππππξξηηθθήή  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΟΟηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ»»..  

    ΟΟ  ΚΚχχξξηηννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ηηννππ  ΔΔππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθννχχ  ΠΠξξννγγξξάάκκκκααηηννοο    ΔΔ..ΠΠ  ΠΠξξφφγγξξαακκκκαα    

««ΓΓππηηηηθθήήοο  ΔΔιιιιάάδδααοο  ––  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  ––  ΙΙννλλίίσσλλ  ΝΝήήζζσσλλ  22000077--22001133»»  ΆΆμμννλλααοο    ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο  0022::  

««ΤΤππννδδννκκέέοο  θθααηη  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο  ΠΠξξννζζππεειιααζζηηκκφφηηεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ»»  θθσσδδηηθθφφοο  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο::  2233  ––  

««ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  //  ΣΣννππηηθθέέοο  ΟΟδδννίί»»  νν  ννππννίίννοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηεείίηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΣΣΠΠΑΑ  ((ΔΔππξξσσππααττθθφφ  ΣΣαακκεείίνν  

ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο))  ππξξννγγξξαακκκκααηηίίδδεεηη  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ««ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ»»..  

    θθννππφφοο  ηηννππ  έέξξγγννππ  εείίλλααηη  εε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  εεχχθθννιιεεοο  θθααηη  εεχχρρξξεεζζηηεεοο  ννδδηηθθήήοο  ππξξφφζζββααζζεεοο  ηηννππ  

ννηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ  ζζεε  ππεεξξηηννρρέέοο  ηηεεοο  εεππέέθθηηααζζεεοο  ηηννππ  ννηηθθηηζζηηηηθθννχχ  ηηζζηηννχχ  ηησσλλ  ΜΜννιιάάσσλλ  ππννππ  εε  

ππξξννζζέέγγγγηηζζεε  κκεεγγάάιισσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ήήηηααλλ  ππννιιχχ  δδχχζζθθννιιεε  σσοο  ααδδχχλλααηηεε  θθααζζψψοο  θθααηη  ηηεε  ππξξφφζζββααζζεε  

ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ηηννππ    ΓΓεεξξννθθννκκεείίννππ  ΜΜννιιάάσσλλ  ααππφφ  ηηννλλ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  ααζζηηηηθθφφ  ηηζζηηφφ  ππννππ  κκέέρρξξηη  

ηηψψξξαα  δδεελλ  ππππήήξξρρεε..  ΔΔππίίζζεεοο  εε  ππεεξξηηννρρήή  ιιφφγγσσ  έέιιιιεεηηςςεεοο  ννδδηηθθννχχ  δδηηθθηηχχννππ  ππααξξννππζζίίααδδεε  θθααηη  

ζζεεκκααλληηηηθθάά  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  ααλληηηηππππξξηηθθήή  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηεεοο,,  κκηηαα  θθααηη  ζζππλλδδέέεεηηααηη  άάκκεεζζαα  κκεε  ηηννλλ  

ππππφφιιννηηππνν  ννξξεεηηλλφφ  φφγγθθνν  ηηννππ  φφξξννπποο  ΚΚννππξξθθννχχιιαα..    

    ΔΔππίίζζεεοο  δδεεκκηηννππξξγγεείίηηααηη  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηννππ  ππααξξααππάάλλσσ  ηηζζηηννχχ  κκεε  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  εείίζζννδδνν  ηησσλλ  ΜΜννιιάάσσλλ  

ααππφφ  ηηεελλ  ΔΔζζλληηθθήή  ννδδφφ  ππάάξξηηεεοο  ––ΜΜννλλεεκκββάάζζηηαα  ψψζζηηεε  εε  ννδδηηθθήή  ππξξφφζζββααζζεε  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  λλαα  εείίλλααηη  

εεχχθθννιιεε  θθααηη  ηηδδηηααηηηηέέξξσσοο  εεχχρρξξεεζζηηεε..  

    χχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ηηννππ  ΝΝ..  33661144//22000077  φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηνν  ΝΝ..    

θθααηηάά  ηηεελλ  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  22000077--22001133  ααππααηηηηεείίηηααηη  εε  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  

εεππάάξξθθεεηηααοο  ηησσλλ  θθννξξέέσσλλ  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ  ππξξηηλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ααλλάάιιεεςςεε  ηηεεοο  

εεππζζχχλλεεοο  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  έέξξγγσσλλ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  εεππηηηηεεππρρζζεείί  νν  ζζηηφφρρννοο  ππννππ  ηηίίζζεεηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  

ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  θθααηη  ααππννδδννηηηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεε  θθααηη  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηησσλλ  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ..    

    ΓΓεεδδννκκέέλλννππ  φφηηηη  γγηηαα  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  δδεελλ  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  εε  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηννππ  εεππάάξξθθεεηηαα  γγηηαα  

ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππξξννββιιεεππφφκκεελλεεοο  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ππεεξξηηφφδδννππ  22000077--22001133,,  νν  δδεε  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  δδηηααζζέέηηννππλλ  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  

δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  εεππάάξξθθεεηηάάοο  ηηννπποο  γγηηαα  έέξξγγαα  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλαα  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΠΠΑΑ,,  ππννππ  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  

εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηχχππννππ  //  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ΑΑ  ππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  έέξξγγννππ,,  

ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ππξξννββααίίλλννππλλ,,  θθααηηάά  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξ..  33  ηηννππ  ΝΝ..  

33661144//22000077  ((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  ηηζζρρχχεεηη))  ζζηηεε  ζζχχλλααςςεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  

χχκκββααζζεεοο,,  κκεε  ηηεελλ  ννππννίίαα  ππξξννζζδδηηννξξίίδδννππλλ  ηηνν  γγεελληηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  θθααηη  ηηννπποο  εεηηδδηηθθννχχοο  φφξξννπποο  γγηηαα  ηηεελλ  

εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο..      

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11  

ΑΑΝΝΣΣΙΙΚΚΔΔΙΙΜΜΔΔΝΝΟΟ  ΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

ΑΑλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  χχκκββααζζεεοο  ααππννηηεειιεείί::  

((ΙΙ))  εε  κκεεηηααββίίββααζζεε  ηηεεοο  ααξξκκννδδηηφφηηεεηηααοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηεεοο  ΠΠξξάάμμεεοο  ((««ηηννππ  ΈΈξξγγννππ»»))  ααππφφ  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο..    

ΑΔΑ: 4562ΩΚ9-ΒΔ3
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ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  γγηηαα  ηηννπποο  ζζθθννππννχχοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  νν  

ΚΚχχξξηηννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ααλλααζζέέηηεεηη  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζεεηη  σσοο  δδηηθθααηηννχχρρννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ    

θθααηη  θθααιιεείίηηααηη  λλαα  εεθθηηεειιέέζζεεηη  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  εελλέέξξγγεεηηεεοο::  

11))  ΟΟξξγγάάλλσσζζεε  θθααηη  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ππιιννππννίίεεζζεεοο..  

22))  ΔΔππηηθθααηηξξννππννίίεεζζεε  δδηηααθθεεξξχχμμεεσσλλ..  

33))  ΓΓηηεελλέέξξγγεεηηαα  δδηηααδδηηθθααζζηηψψλλ  ααλλάάζζεεζζεεοο  θθααηη  εεππηηιιννγγήήοο  ααλλααδδφφρρννππ  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  λλννκκννζζεεζζίίαα  

ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ππκκββάάζζεεσσλλ..  

44))  ΤΤππννγγξξααθθήή  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ..  

55))  ππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  έέξξγγννππ  γγηηαα  ηηεε  ζζχχλληηααμμεε  θθααηη  ππππννββννιιήή  ηηεερρλληηθθψψλλ  δδεειιηηίίσσλλ  

ππππννέέξξγγσσλλ..  

66))  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεε  θθααηη  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  ηηεεοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

77))  ΠΠααξξααιιααββήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζηηνν  ζζχχλλννιιφφ  ηηννππ  ((ζζηηηηοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  ηηεερρλληηθθψψλλ  έέξξγγσσλλ  έέσσοο  θθααηη  ηηεελλ  

ννξξηηζζηηηηθθήή  ππααξξααιιααββήή))  

88))  ΠΠααξξάάδδννζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζεε  ππιιήήξξεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ζζηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  κκεε  ππιιήήξξεε  ηηεερρλληηθθήή  θθααηη  

ννηηθθννλλννκκηηθθήή  ηηεεθθκκεεξξίίσσζζεε..  

99))  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  ρρξξεεκκααηηννξξξξννψψλλ  θθααηη  εεθθηηέέιιεεζζεε  ππιιεεξξσσκκψψλλ  ζζεε  ββάάξξννοο  ηηννππ  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκννχχ  

ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

ΧΧξξίίκκααλλζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ((έέιιεεγγρρννοο  ππιιεεξξφφηηεεηηααοο,,  ζζεεψψξξεεζζεε  ήή  ζζχχλληηααμμεε  κκεειιεεηηψψλλ  θθααηη  ιιήήςςεε  ηησσλλ  

ααππααηηηηννχχκκεελλσσλλ  ααδδεεηηννδδννηηήήζζεεσσλλ  θθααηη  εεγγθθξξίίζζεεσσλλ))..  

ΟΟ  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο,,  δδηηαα  ηησσλλ  ααξξκκννδδίίσσλλ  ννξξγγάάλλσσλλ  θθααηη  ηηννππ  ππξξννζζσσππηηθθννχχ  ηηννππ,,  ααζζθθεείί  φφιιαα  ηηαα  

θθααζζήήθθννλληηαα  ηηεεοο  ΠΠξξννττζζηηαακκέέλλεεοο  ΑΑξξρρήήοο  θθααηη  ηηεεοο  ΓΓηηεεππζζχχλλννππζζααοο  ΤΤππεεξξεεζζίίααοο,,  φφππσσοο  ααππηηάά  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  

ζζηηεε  λλννκκννζζεεζζίίαα  ππεεξξίί  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ΈΈξξγγσσλλ..  

  

εεκκεείίσσζζεε::  ΣΣεελλ  εεμμααζζθθάάιιηηζζεε  ηηεεοο  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ηηεε  κκέέξξηηκκλλαα  γγηηαα  ηηεελλ  εεγγγγξξααθθήή  ηηννππ  ζζεε  

ζζππιιιιννγγηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεεοο  θθααηη  ηηεελλ  εεηηήήζζηηαα  θθααηηααλλννκκήή  ππηηζζηηψψζζεεσσλλ  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη  εε  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  

ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηησσλλ  ααξξκκννδδηηννηηήήηησσλλ  ηηεεοο..  

  ΗΗ  ΥΥξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηηννππ  έέξξγγννππ  γγίίλλεεηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΠΠξξφφγγξξαακκκκαα  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ΔΔππεελλδδχχζζεεσσλλ  θθααηη  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ααππφφ  ηηεελλ  ………………………………....  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22  

ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΩΩΔΔΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΔΔΝΝΩΩΝΝ  

ΟΟηη  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλννηη  θθννξξεείίοο  ααλλααιιαακκββάάλλννππλλ  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  θθααηη  δδηηθθααηηψψκκααηηαα::  

22..11..  ΟΟ  ΚΚύύξξηηννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη::  

  ΝΝαα  ππππννγγξξάάςςεεηη  ηηνν  ζζχχκκθθσσλλνν  ααππννδδννρρήήοο  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  έέλληηααμμεεοο  ππξξάάμμεεοο  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  

ηηαα  ννξξηηδδφφκκεελλαα  ζζηηεε  ππααξξάάγγξξααθθνν  11  ηηννππ  άάξξζζξξννππ  77  ηηννππ  ΝΝ..  33661144//22000077  θθααηη  ηηεελλ  ΤΤππννππξξγγηηθθήή  ΑΑππφφθθααζζεε  

ππζζηηήήκκααηηννοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  

  ΝΝαα  δδηηεεππθθννιιχχλλεεηη  κκεε  θθάάζζεε  ηηξξφφππνν  ηηνν  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθφφ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  ππννππ  ζζαα  ααππααζζρρννιιεεζζεείί  γγηηαα  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  ζζηηεε  ζζππγγθθέέλληηξξσσζζεε  ηησσλλ  ααππααξξααίίηηεεηησσλλ  

ζζηηννηηρρεείίσσλλ  θθααηη  ππιιεεξξννθθννξξηηψψλλ..  

  ΝΝαα  ππααξξέέρρεεηη  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ηηηηοο  ααλλααγγθθααίίεεοο  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  θθααηη  κκεειιέέηηεεοο  ππννππ  έέρρεεηη  ζζηηεε  

δδηηάάζζεεζζήή..  

  ΝΝαα  ννξξίίζζεεηη  ηηννλλ  εεθθππξξφφζζσσππφφ  ηηννππ  ζζηηεελλ  ΚΚννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ηηεεοο  χχκκββααζζεεοο  

ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  55  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο..    

  ΝΝαα  ππααξξέέρρεεηη  έέγγθθααηηξξαα  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ηηεελλ  ααλλααγγθθααίίαα  ππιιεεξξννθθφφξξεεζζεε  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  

ννξξγγααλλσσηηηηθθέέοο  ήή  δδηηννηηθθεεηηηηθθέέοο  ααιιιιααγγέέοο  ππννππ  εεππεεξξεεάάδδννππλλ  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΝΝαα  δδηηααζζθθααιιίίζζεεηη  ηηεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  κκεεηηάά  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζήή  ηηννππ  εείίηηεε  ααλλααιιαακκββάάλλννλληηααοο  

νν  ίίδδηηννοο  ηηεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  ήή  ααλλααζζέέηηννλληηααοο  ααππηηήήλλ  ζζεε  ηηξξίίηηνν  θθννξξέέαα..  

  ΝΝαα  ζζππλλεεξξγγάάδδεεηηααηη  κκεε  ηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεελλ  

ππξξννββννιιήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..    

22..22..                ΟΟ  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη::  

  ΣΣεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  φφππσσοο  ααππηηφφ  ππεεξξηηγγξξάάθθεεηηααηη  ζζηηνν  ζζππλλεεκκκκέέλλνν  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ,,  ηηνν  

ννππννίίνν  ααππννηηεειιεείί  ααλλααππφφζζππααζζηηνν  κκέέξξννοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο..  

  ΝΝαα  ααππααζζρρννιιεείί  θθααηη  λλαα  δδηηααζζέέηηεεηη  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθφφ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  κκεε  ηηαα  ααππααξξααίίηηεεηηαα  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  

ππξξννζζφφλληηαα,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααζζθθααιιηηζζζζεείί  εε  ααξξηηηηφφηηεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

ΑΔΑ: 4562ΩΚ9-ΒΔ3
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  ΝΝαα  θθννηηλλννππννηηεείί  ζζηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ηηηηοο  ααλλααθθννξξέέοο  ππξξννφφδδννππ  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμέέιιηημμεε  ηηννππ  θθππζζηηθθννχχ  

θθααηη  ννηηθθννλλννκκηηθθννχχ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ααππννζζηηέέιιιιεεηη  ζζηηεελλ  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  

ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ..    

  ΝΝαα  ζζππλλεεξξγγάάδδεεηηααηη  κκεε  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  γγηηαα  ηηππρρφφλλ  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ηηννππ  

ΣΣεερρλληηθθννχχ  ΓΓεειιηηίίννππ  ΠΠξξάάμμεεοο  ααιιιιάά  θθααηη  ζζηηεε  ζζχχλληηααμμεε  ηησσλλ  ΣΣεερρλληηθθψψλλ  ΓΓεειιηηίίσσλλ  ΤΤππννέέξξγγσσλλ..    

  ΝΝαα  εεππηηθθααηηξξννππννηηήήζζεεηη  //  θθααηηααξξηηίίζζεεηη  θθααηη  εεγγθθξξίίλλεεηη  ηηαα  ηηεεχχρρεε  δδηηααθθήήξξππμμεεοο  ηησσλλ  δδηηααγγσσλληηζζκκψψλλ..  

  ΝΝαα  δδηηεελλεεξξγγεείί  ηηννπποο  δδηηααγγσσλληηζζκκννχχοο,,  ηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννζζθθννξξψψλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηησσλλ  

ζζρρεεηηηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  λλννκκννζζεεζζίίαα  θθααηη  ηηνν  θθααλλννλληηζζηηηηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

ηηννππ..  

  ΝΝαα  εειιέέγγρρεεηη  ππννηηννηηηηθθάά  θθααηη  ππννζζννηηηηθθάά  ηηαα  ππααξξααδδννηηέέαα  θθααηη  λλαα  ηηαα  ππααξξααιιαακκββάάλλεεηη  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  

ζζρρεεηηηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ..  

  ΝΝαα  κκεεξξηηκκλλάά  γγηηαα  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννββννιιήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  

κκεε  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΓΓηηαα  ηηεελλ  ααππξξφφζζθθννππηηεε  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  νν  ΦΦννξξέέααοο  

ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  έέρρεεηη  θθααηηααγγξξάάςςεεηη  φφιιεεοο  ηηηηοο  ππθθηηζζηηάάκκεελλεεοο  κκεειιέέηηεεοο  θθααηη  ααδδεεηηννδδννηηήήζζεεηηοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  

ππεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  ζζηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  11  ηηννππ  ΠΠααξξααξξηηήήκκααηηννοο  ΙΙΙΙ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ααππννηηεειιεείί  ααλλααππφφζζππααζζηηνν  κκέέξξννοο  

ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο..  ΟΟηη  εεθθθθξξεεκκεείίοο  εελλέέξξγγεεηηεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  σσξξίίκκααλλζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ααλλααθθέέξξννλληηααηη  ζζηηννλλ  ΠΠίίλλααθθαα  22  

ηηννππ  ΠΠααξξααξξηηήήκκααηηννοο  ΙΙΙΙ,,  φφππννππ  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ννξξίίδδννππλλ  ππννηηννοο  εεθθ  ηησσλλ  δδχχνν  ζζαα  εείίλλααηη  

ππππεεχχζζππλλννοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξααγγκκααηηννππννίίεεζζεε  ήή  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηννπποο..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33  

ΠΠΟΟΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΡΡΟΟΙΙ  ––  ΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΟΟΣΣΗΗΗΗ  

    ΟΟ  ζζππλλννιιηηθθφφοο  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ηηεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  

ααλλέέξξρρεεηηααηη  ζζηηνν  ππννζζφφ  ηησσλλ  998866..000000,,0000  ΔΔππξξψψ  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββααλλννκκέέλλννππ  ηηννππ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..,,  εεξξγγννιιααββηηθθννχχ  

ννθθέέιιννπποο,,  ααλλααζζεεσσξξήήζζεεσσλλ  θθααηη  ααππξξννββιιέέππηησσλλ..  

    ΣΣνν  ππννζζφφ  ααππηηφφ  κκππννξξεείί  λλαα  ααλλααππξξννζζααξξκκννζζζζεείί  κκεε  ηηεε  ζζχχκκθθσσλλεε  γγλλψψκκεε  ηηεεοο  

ΚΚννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππππννδδεείίμμεεηηοο  ηηεεοο  ΑΑξξκκφφδδηηααοο  

ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  ..  

    ΟΟ  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  ααλλααιιάάββεεηη  ζζππκκββααηηηηθθέέοο  ΓΓεεζζκκεεχχζζεεηηοο  έέλλααλληηηη  ηηξξίίηησσλλ,,  ππννππ  

ππππεεξξββααίίλλννππλλ  ηηνν  ππααξξααππάάλλσσ  ππννζζφφ,,  ρρσσξξίίοο  ππξξννεεγγννχχκκεελλεε  έέγγγγξξααθθεε  έέγγθθξξηηζζεε  ααππφφ  ηηεελλ  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ηηεεοο  

ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθααηη  ηηννλλ    ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  

ΓΓΙΙΑΑΡΡΚΚΔΔΙΙΑΑ  

    ΗΗ  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  ααξξρρίίδδεεηη  ααππφφ  ηηεελλ  εεκκεεξξννκκεελλίίαα  ππππννγγξξααθθήήοο  ηηεεοο  θθααηη  ιιήήγγεεηη  κκεε  

ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  ηηεελλ  ππααξξάάδδννζζήή  ηηννππ  ζζεε  ππιιήήξξεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ααππφφ  ηηνν  ΦΦννξξέέαα  

ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ζζηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

    HH  δδηηάάξξθθεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααζζννξξίίδδεεηηααηη  ζζηηνν  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ  θθααηη  ννππννηηεεζζδδήήππννηηεε  

ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ηηεεοο  ππννππ  ππππεεξξββααίίλλννππλλ  ηηννπποο  66  κκήήλλεεοο  γγίίλλννλληηααηη  κκεεηηάά  ααππφφ  ζζχχκκθθσσλλεε  γγλλψψκκεε  ηηεεοο  ΚΚννηηλλήήοο  

ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο..    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΤΤΘΘΗΗΗΗ  ΣΣΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

    ΓΓηηαα  ηηεελλ  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  ζζππζζηηήήλλεεηηααηη  φφξξγγααλλνν  κκεε  ηηεελλ  

εεππσσλλππκκίίαα  ««ΚΚννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο»»..  

    ΗΗ  ΚΚννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ::    

--  ΙΙσσάάλλλλεε  ΚΚννιιιιηηάάθθνν  ΑΑλληηηηδδήήκκααξξρρνν,,  νν  ννππννίίννοο  ννξξίίδδεεηηααηη  ΠΠξξφφεεδδξξννοο  ηηεεοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  κκεε  ηηννλλ  

ααλλααππιιεεξξσσηηήή  ηηννππ  ΚΚσσλλ//λλνν  ΜΜααππξξννκκηηρράάιιεε  δδεεκκννηηηηθθφφ  ζζχχκκββννππιινν..  

--  έέλλααλλ  ((11))  εεθθππξξφφζζσσππνν  ηηννππ  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  κκεε  ηηννλλ  ααλλααππιιεεξξσσηηήή  ηηννππ  θθααηη    

--  έέλλαα  ((11))  εεθθππξξφφζζσσππνν  ηηννππ  ΠΠ..ΣΣ..ΑΑ..  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  κκεε  ηηννλλ  ααλλααππιιεεξξσσηηήή  ηηννππ..    

  ΣΣνν  ααξξγγφφηηεεξξνν  εελληηφφοο  1155  εεκκεεξξψψλλ  ααππφφ  ηηεελλ  έέθθδδννζζεε  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  έέλληηααμμεεοο  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ζζηηνν  ΔΔ..ΠΠ  

ΓΓΔΔΠΠΙΙΝΝ,,  ννηη  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλννηη  θθννξξεείίοο  ννξξίίδδννππλλ  ηηαα  κκέέιιεε  ηηεεοο  ΚΚννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο..  

    ΑΑλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  ΚΚννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  εείίλλααηη  νν  ζζππλληηννλληηζζκκφφοο  θθααηη  εε  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  

φφιισσλλ  ηησσλλ  εεξξγγααζζηηψψλλ  ππννππ  ααππααηηηηννχχλληηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  

θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  εε  ηηήήξξεεζζεε  ηησσλλ  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  εε  δδηηααππίίζζηησσζζεε  ηηεεοο  

ννιιννθθιιήήξξσσζζεεοο  ηησσλλ  εεθθααηηέέξξσσζζεελλ  ππππννρρξξεεψψζζεεσσλλ,,  εε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ππξξννοο  ηηαα  ααξξκκφφδδηηαα  φφξξγγααλλαα  ηησσλλ  

ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  θθάάζζεε  ααλλααγγθθααίίννππ  κκέέηηξξννππ  θθααηη  εελλέέξξγγεεηηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο,,  

εε  ααηηηηηηννιιννγγεεκκέέλλεε  ααίίηηεεζζεε  ηηξξννππννππννίίεεζζεεοο  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  έέλληηααμμεεοο  ππξξάάμμεεοο,,  εε  ππέέξξααλλ  ηηννππ  εεμμαακκήήλλννππ  
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ππααξξάάηηααζζεε  ηηννππ  ρρξξννλλννδδηηααγγξξάάκκκκααηηννοο  θθααηη  εε  εεππίίιιππζζεε  θθάάζζεε  δδηηααθθννξξάάοο  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  

κκεεξξψψλλ  ππννππ  ππξξννθθχχππηηεεηη  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  εεξξκκεελλεείίαα  ηησσλλ  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ηηννλλ  ηηξξφφππνν  

εεθθααξξκκννγγήήοο  ηηεεοο..    
  Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε 
αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο 
εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη 
ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί 
κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 
  Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ 
πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα 
κέιε ηεο. Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Σερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά 
απφ αίηεκα ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ 
εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη 
δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ 
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 
  Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη έθηαθηα φηαλ ην 
δεηήζεη εγγξάθσο έλα απφ ηα κέιε ηεο. Κάζε κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ 
νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε 
αθνχ ππνγξαθνχλ . 
  Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. 
Οη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.  
  Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο, 
ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο.  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66  

ΑΑΝΝΣΣΙΙΤΤΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ––  ΤΤΝΝΔΔΠΠΔΔΙΙΔΔ  

    ΗΗ  ππααξξάάββααζζεε  ννππννηηννππδδήήππννηηεε  ααππφφ  ηηννπποο  φφξξννπποο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζεεσσξξννχχλληηααηη  

φφιιννηη  ννππζζηηψψδδεεηηοο  ήή  εε  ππααξξάάββααζζεε  ηησσλλ  δδηηααηηάάμμεεσσλλ  ηηννππ  λλφφκκννππ  θθααηη  ηηεεοο  θθααιιήήοο  ππίίζζηηεεοο  ααππφφ  ννππννηηννδδήήππννηηεε  

ααππφφ  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ππααξξέέρρεεηη  ζζηηνν  άάιιιινν  κκέέξξννοο  ηηνν  δδηηθθααίίσσκκαα  λλαα  θθααηηααγγγγεείίιιεεηη  ηηεε  ζζχχκκββααζζεε  θθααηη  

λλαα  ααμμηηψψζζεεηη  θθάάζζεε  ζζεεηηηηθθήή  ήή  ααππννζζεεηηηηθθήή  δδεεκκίίαα  ηηννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77  

ΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  

    χχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξάάγγξξααθθννοο  33  εεδδααθθ..  αα΄́  ηηννππ  λλ..  33661144//22000077  νν  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  

εεππζζχχλλεεηηααηη  θθααζζ’’  φφιιεε  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  έέλλααλληηηη  ηηννππ  ΚΚππξξίίννππ  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ  γγηηαα  ηηεελλ  θθααιιήή  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηησσλλ  θθααζζεεθθφφλληησσλλ  ηηννππ  θθααηη  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  ηηξξίίηησσλλ  εεππζζχχλλεεηηααηη  εεηηοο  

ννιιφφθθιιεεξξννλλ    κκεε  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88  

ΔΔΚΚΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΗΗΗΗ  

    ΟΟ  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  εεθθππξξννζζσσππεείί  δδηηθθααζζηηηηθθψψοο  θθααηη  εεμμσσδδίίθθσσοο  ηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  

ηηξξίίηησσλλ  θθααηηάά  ηηεελλ  εελλάάζζθθεεζζεε  ηησσλλ  θθααζζεεθθφφλληησσλλ  ηηννππ  έέσσοο  ηηεε  ιιήήμμεε  ηηεεοο  κκεεηηααββίίββααζζεεοο  ηηεεοο  ααξξκκννδδηηφφηηεεηηααοο  

ππιιννππννίίεεζζεεοο..    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99  

ΔΔΠΠΙΙΛΛΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

    ΚΚάάζζεε  δδηηααθθννξξάά  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  ππννππ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  θθααηη  εεξξκκεελλεείίαα  ηησσλλ  

φφξξσσλλ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ππννππ  δδεελλ  ζζαα  εεππηηιιχχεεηηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  ΚΚννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  

ΠΠααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  δδχχλλααηηααηη  λλαα  εεππηηιιχχεεηηααηη  ααππφφ  ηηαα  ααξξκκφφδδηηαα  ΓΓηηθθααζζηηήήξξηηαα  ηηεεοο  

ππάάξξηηεεοο..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100  

ΔΔΙΙΓΓΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

1100..11  ΤΤππννθθααηηάάζζηηααζζεε..  ΑΑππααγγννξξεεχχεεηηααηη  ξξεεηηψψοο  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  εε  ππππννθθααηηάάζζηηααζζήή  ηηννππ  ααππφφ  

ηηξξίίηηνν  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  ΑΑλλ  ρρσσξξίίζζεεηη  ππππννθθααηηάάζζηηααζζεε,,  ηηφφηηεε  νν  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  

εεππζζχχλλεεηηααηη  γγηηαα  θθάάζζεε  ππηηααίίζζκκαα  ηηννππ  ηηξξίίηηννππ  έέλλααλληηηη  ηηννππ  ΚΚππξξίίννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  εελλψψ  ζζππγγρρξξφφλλσσοο  ιιχχεεηηααηη  εε  

ππααξξννχχζζαα  ααππφφ  ππππααηηηηηηφφηηεεηηαα  ηηννππ  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο..  
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1100..22  ΠΠλλεεππκκααηηηηθθάά  δδηηθθααηηψψκκααηηαα..  ΌΌιιαα  ηηαα  έέγγγγξξααθθαα  ((ζζρρέέδδηηαα,,  κκεειιέέηηεεοο,,  ζζηηννηηρρεείίαα  θθ..νν..θθ..))  ππννππ  ζζαα  

ζζππλληηααρρζζννχχλλ  ααππφφ  ηηνν  ΦΦννξξέέαα  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ((θθααηη  ηηννπποο  ππξξννζζηηεεζζέέλληηεεοο  θθααηη  ααλληηηηζζππκκββααιιιιννκκέέλλννπποο  ηηννππ))  

ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  χχκκββααζζεεοο  θθααηη  ηησσλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ  ππννππ  ζζαα  ππππννγγξξάάςςεεηη  νν  ΦΦννξξέέααοο  

ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζαα  ααλλήήθθννππλλ  ζζηηεελλ  ηηδδηηννθθηηεεζζίίαα  ηηννππ  ΚΚππξξίίννππ  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ,,  νν  ννππννίίννοο  έέρρεεηη  ηηνν  δδηηθθααίίσσκκαα  λλαα  ηηαα  εεππααλλααρρξξεεζζηηκκννππννηηήήζζεεηη  εειιεεχχζζεεξξαα,,  ζζαα  εείίλλααηη  ππάάλληηννηηεε  ζζηηεε  

δδηηάάζζεεζζεε  ηησσλλ  λλννκκίίκκσσλλ  εεθθππξξννζζψψππσσλλ  ηηννππ  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηζζρρχχννοο  ηηεεοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ζζαα  

ππααξξααδδννζζννχχλλ  ζζηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηηάά  ηηνν  ρρξξφφλλνν  ππααξξάάδδννζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ήή  ααιιιιηηψψοο  θθααηηάά  ηηεελλ  

θθααζζ’’  ννηηννλλδδήήππννηηεε  ηηξξφφππνν  ιιήήμμεε  ήή  ιιχχζζεε  ηηεεοο  χχκκββααζζεεοο..  ΣΣαα  ζζρρεεηηηηθθάά  ππλλεεππκκααηηηηθθάά  θθααηη  ζζππγγγγεελληηθθάά  

δδηηθθααηηψψκκααηηαα  ξξεεηηψψοο  εεθθρρσσξξννχχλληηααηη  ζζηηννλλ  ΚΚχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ρρσσξξίίοο  ηηεελλ  θθααηηααββννιιήή  αακκννηηββήήοο..  

1100..33  ΔΔκκππηηζζηηεεππηηηηθθφφηηεεηηαα..  ΚΚααζζ’’  φφιιεε  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηζζρρχχννοο  ηηεεοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  κκεεηηάά  ηηεε  ιιήήμμεε  ήή  

ιιχχζζεε  ααππηηήήοο,,  νν  ΦΦννξξέέααοο  ΤΤιιννππννίίεεζζεεοο  ((θθααηη  ννηη  ππξξννζζηηεεζζέέλληηεεοο  ηηννππ))  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη  ηηεελλ  ππππννρρξξέέσσζζεε  λλαα  

κκεε  γγλλσσζζηηννππννηηήήζζεεηη  ζζεε  ηηξξίίηηννπποο,,  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββααλλννκκέέλλσσλλ  ηησσλλ  εεθθππξξννζζψψππσσλλ  ηηννππ  εειιιιεελληηθθννχχ  θθααηη  

δδηηεεζζλλννχχοο  ηηχχππννππ,,  ρρσσξξίίοο  ηηεελλ  ππξξννεεγγννχχκκεελλεε  έέγγγγξξααθθεε  ζζππγγθθααηηάάζζεεζζεε  ηηννππ  ΚΚππξξίίννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  

ννππννηηααδδήήππννηηεε  έέγγγγξξααθθαα  ήή  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ππννππ  ζζαα  ππεεξξηηέέιιζζννππλλ  ζζεε  γγλλψψζζεε  ηηννππ  θθααηηάά  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ  θθααηη  ηηεελλ  εεθθππιιήήξξσσζζεε  ηησσλλ  ππππννρρξξεεψψζζεεψψλλ  ηηννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111  

ΣΣΔΔΛΛΙΙΚΚΔΔ  ΓΓΙΙΑΑΣΣΑΑΞΞΔΔΙΙ  

    ΟΟππννηηααδδήήππννηηεε  ηηξξννππννππννίίεεζζεε  ήή  ππααξξάάηηααζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  γγίίλλεεηηααηη  κκφφλλννλλ  

εεγγγγξξάάθθσσοο  κκεε  θθννηηλλήή  ζζππκκθθσσλλίίαα  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  θθααηη  ννππσσζζδδήήππννηηεε  κκεεηηάά  ααππφφ  ηηεε  

ζζχχκκθθσσλλεε  γγλλψψκκεε  ηηεεοο  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ..  

    ΗΗ  κκεε  άάζζθθεεζζεε  δδηηθθααηησσκκάάηησσλλ  ήή  εε  ππααξξάάιιεεηηςςεε  ππππννρρξξεεψψζζεεσσλλ  ααππφφ  ννππννηηννδδήήππννηηεε  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλνν  

κκέέξξννοο  ήή  εε  ααλλννρρήή  θθααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  ααλληηίίζζεεηησσλλ  ππξξννοο  ηηεελλ  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ζζχχκκββααζζεε,,  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  

θθααζζππζζηηέέξξεεζζεε  ζζηηεε  ιιήήςςεε  κκέέηηξξσσλλ  ππννππ  ππξξννββιιέέππεεηη  εε  ζζχχκκββααζζεε  ααππηηήή  ααππφφ  ννππννηηννδδήήππννηηεε  

ζζππκκββααιιιιφφκκεελλνν  κκέέξξννοο,,  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  ζζεεσσξξεεζζεείί  σσοο  ππααξξααίίηηεεζζεε  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  ααππφφ  

δδηηθθααίίσσκκαα  ήή  ααππααιιιιααγγήή  ααππφφ  ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  ηηννπποο  ήή  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε  δδηηθθααηησσκκάάηησσλλ  ζζηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  

κκέέξξεε,,  ππννππ  δδεελλ  ααλλααγγλλσσξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ααππηηήή  ηηεελλ  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ζζχχκκββααζζεε..  

    ΑΑππηηάά  ζζππκκθθψψλλεεζζααλλ,,  ζζππλλννκκννιιφφγγεεζζααλλ  θθααηη  ζζππλλααππννδδέέρρζζεεθθααλλ  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε,,  ζζεε  ααππφφδδεεηημμεε  

ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  ζζππλληηάάρρζζεεθθεε  εε  ππααξξννχχζζαα  θθααηη  ππππννγγξξάάθθεεηηααηη  ζζεε  ηηέέζζζζεεξξαα  ππξξσσηηφφηηππππαα,,  έέιιααββεε  δδεε  θθάάζζεε  

ζζππκκββααιιιιφφκκεελλννοο  ααππφφ  έέλλαα  θθααηη  ηηνν  ηηέέηηααξξηηνν  ζζαα  ππππννββιιεεζζεείί  ζζηηεελλ  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ..  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  

ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ..    

ΟΟΙΙ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΔΔΝΝΟΟΙΙ  

ΟΟ  ΓΓήήκκααξξρρννοο    ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  

ΗΗξξααθθιιήήοο    ΣΣξξηηρρεείίιιεεοο  
ΟΟ  ΓΓήήκκααξξρρννοο    ππάάξξηηεεοο  

ηηααχχξξννοο    ΑΑξξγγεεηηηηάάθθννοο    

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ  

ΒΒΑΑΙΙΚΚΑΑ  ΥΥΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  

11..  ΣΣίίηηιιννοο  ΠΠξξάάμμεεοο::  ΠΠεεξξηηκκεεηηξξηηθθήή  ννδδφφοο  ΜΜννιιάάσσλλ--ΑΑλληηηηππππξξηηθθήή  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΟΟηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ..  

22..  ΦΦννξξέέααοο  ππξξόόηηααζζεεοο  ((θθύύξξηηννοο  ηηννππ  έέξξγγννππ))::  ΓΓήήκκννοο  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  

33..  ΓΓηηθθααηηννύύρρννοο((ΦΦννξξέέααοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο))::ΓΓήήκκννοο  ππάάξξηηεεοο  

44..  ΦΦννξξέέααοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο::  ΓΓήήκκννοο  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  

55..  ΦΦππζζηηθθόό  ααλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  ΠΠξξάάμμεεοο::  εε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  εεχχθθννιιεεοο  θθααηη  εεχχρρξξεεζζηηεεοο  ννδδηηθθήήοο  

ππξξφφζζββααζζεεοο  ηηννππ  ννηηθθηηζζκκννχχ  ΜΜννιιάάσσλλ  ζζεε  ππεεξξηηννρρέέοο  ηηεεοο  εεππέέθθηηααζζεεοο  ηηννππ  ννηηθθηηζζηηηηθθννχχ  ηηζζηηννχχ  ηησσλλ  

ΜΜννιιάάσσλλ  ππννππ  εε  ππξξννζζέέγγγγηηζζεε  κκεεγγάάιισσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ήήηηααλλ  ππννιιχχ  δδχχζζθθννιιεε  σσοο  ααδδχχλλααηηεε  θθααζζψψοο  θθααηη  

ηηεε  ππξξφφζζββααζζεε  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ηηννππ    ΓΓεεξξννθθννκκεείίννππ  ΜΜννιιάάσσλλ  ααππφφ  ηηννλλ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  ααζζηηηηθθφφ  ηηζζηηφφ  

ππννππ  κκέέρρξξηη  ηηψψξξαα  δδεελλ  ππππήήξξρρεε..  ΔΔππίίζζεεοο  εε  ππεεξξηηννρρήή  ιιφφγγσσ  έέιιιιεεηηςςεεοο  ννδδηηθθννχχ  δδηηθθηηχχννππ  ππααξξννππζζίίααδδεε  

θθααηη  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  ααλληηηηππππξξηηθθήή  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηεεοο,,  κκηηαα  θθααηη  ζζππλλδδέέεεηηααηη  άάκκεεζζαα  κκεε  

ηηννλλ  ππππφφιιννηηππνν  ννξξεεηηλλφφ  φφγγθθνν  ηηννππ  φφξξννπποο  ΚΚννππξξθθννχχιιαα..    

    ΔΔππίίζζεεοο  δδεεκκηηννππξξγγεείίηηααηη  ζζχχλλδδεεζζεε  ηηννππ  ππααξξααππάάλλσσ  ηηζζηηννχχ  κκεε  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  εείίζζννδδνν  ηησσλλ  ΜΜννιιάάσσλλ  

ααππφφ  ηηεελλ  ΔΔζζλληηθθήή  ννδδφφ  ππάάξξηηεεοο  ––ΜΜννλλεεκκββάάζζηηαα  ψψζζηηεε  εε  ννδδηηθθήή  ππξξφφζζββααζζεε  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  λλαα  εείίλλααηη  

εεχχθθννιιεε  θθααηη  ηηδδηηααηηηηέέξξσσοο  εεχχρρξξεεζζηηεε..  

    ΗΗ  ννδδφφοο  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  δδηηππιιήήοο  θθααηηεεχχζζππλλζζεεοο  κκεε  ππιιάάηηννοο  ννδδννζζηηξξψψκκααηηννοο  66,,55κκ..  θθααηη  κκεε  ααλλάάιιννγγεε  

ππππεελλδδεεδδππκκέέλλεε  ηηάάθθξξνν  ζζηηηηοο  ππεεξξηηννρρέέοο  ηησσλλ  ννξξππγγκκάάηησσλλ..  
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    ηηεε  δδηηααδδξξννκκήή  ηησσλλ  ννδδψψλλ  δδηηααζζχχλλδδεεζζεεοο  ππξξννηηεείίλλεεηηααηη  εε  θθααηηααζζθθεεππήή  ππεεδδννδδξξννκκίίννππ  κκεε  ηηννλλ  

ααλλάάιιννγγνν  θθσσηηηηζζκκφφ  θθααηη  ζζήήκκααλλζζεε..  ΔΔππίίζζεεοο  ζζαα  θθααηηααζζθθεεππααζζηηννχχλλ  ννρρεεηηννίί  γγηηαα  ηηεελλ  ααππξξφφζζθθννππηηεε  

ααππννξξξξννήή  ηησσλλ  φφκκββξξηησσλλ  ππδδάάηησσλλ..    

    ΣΣνν  ννδδφφζζηηξξσσκκαα  ηηεεοο  λλέέααοο  ννδδννχχ  ζζαα  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ  κκίίαα  ζζηηξξψψζζεε  ππππφφββααζζεεοο  ππάάρρννπποο  00,,1155κκ,,  

δδχχνν  ζζηηξξψψζζεεηηοο  ββάάζζεεοο  ππάάρρννπποο  00,,1100κκ..,,  δδχχνν  ζζηηξξψψζζεεηηοο  ααζζθθααιιηηηηθθήήοο  ππξξννεεππάάιιεεηηςςεεοο  ππάάρρννπποο  

00,,000011κκ..,,  κκίίαα  ααζζθθααιιηηηηθθήή  ζζηηξξψψζζεε  ββάάζζεεοο  ππάάρρννπποο  00,,0055κκ..  θθααηη  κκίίαα  ζζηηξξψψζζεε  ααζζθθααιιηηηηθθήήοο  

ζζηηξξψψζζεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ππάάρρννπποο  00,,0055κκ..  

66..  ηηννηηρρεείίαα  ρρωωξξννζζέέηηεεζζεεοο  ηηεεοο  ΠΠξξάάμμεεοο::  ΓΓ..ΚΚ..  ΜΜννιιάάσσλλ  

77..  ΠΠξξννϋϋππννιιννγγηηζζκκόόοο::  998866..000000,,0000  εεππξξψψ  ((κκεε  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..2233%%))  

88..  ΓΓηηάάξξθθεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ::  44  κκήήλλεεοο  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΙΙ11  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ  11  ::ΤΤΦΦΙΙΣΣΑΑΜΜΔΔΝΝΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ22  

ΈΈγγγγξξααθθνν  //  ααππφφθθααζζεε  
ΦΦννξξέέααοο  έέγγθθξξηηζζεεοο  ήή  

ααδδεεηηννδδφφηηεεζζεεοο  
ΑΑξξηηζζκκφφοο  ππξξσσηη..//  

εεκκεεξξννκκεελλίίαα  

ΑΑππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓεεκκννηηηηθθννχχ  ππκκββννππιιίίννππ  

ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο    γγηηαα  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  κκεε  ηηνν  ΓΓήήκκνν  

ππάάξξηηεεοο  

ΓΓεεκκννηηηηθθφφ  ππκκββννχχιιηηνν  

ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  
........................//22001111  

ΑΑππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓεεκκννηηηηθθννχχ  ππκκββννππιιίίννππ  ΓΓήήκκννππ  

ππάάξξηηεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  

ζζχχκκββααζζεεοο  κκεε  ηηνν  ΓΓήήκκνν  ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  

ΓΓεεκκννηηηηθθφφ  ππκκββννχχιιηηνν  ππάάξξηηεεοο  ......................//22001111  

ΓΓλλσσκκννδδφφηηεεζζεε  55εεοο  ΔΔθθννξξεείίααοο  ΒΒππδδααλληηηηλλψψλλ  

ΑΑξξρρ//ηησσλλ  ππάάξξηηεεοο  
55εε  ΔΔ..ΒΒ..ΑΑ    

ΓΓλλσσκκννδδφφηηεεζζεε  ΔΔ΄́  ΔΔΠΠΚΚΑΑ    ππάάξξηηεεοο  
ΔΔ΄́ΔΔΠΠΚΚΑΑ      

ΈΈγγθθξξηηζζεε  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθψψλλ  φφξξσσλλ  
    

ΓΓλλσσκκννδδφφηηεεζζεε  γγηηαα  σσξξηηκκφφηηεεηηαα  κκεειιέέηηεεοο  

ααππφφ  ηηνν  ΠΠεεξξηηθθ..  ππκκββννχχιιηηνν  ΓΓ..ΔΔ  
ΠΠεεξξηηθθ..  ππκκββννχχιιηηνν  ΓΓ..ΔΔ    

  

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ 

  

    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  356/2011. 
   Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                  Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 

   Μέληεο Γεψξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λχξαο Υαξάιακπνο 

                                                 
11    ΤΤοο  ππεερριιεεττόόμμεεννοο  ηηωωνν  ππιιννάάκκωωνν  εείίννααιι  εεννδδεειικκηηιικκόό..  

22    ΣΣηηοονν  ΠΠίίνναακκαα  κκααηηααγγρράάθθοοννηηααιι  όόλλαα  ηηαα  έέγγγγρρααθθαα  κκααιι  ααπποοθθάάζζεειιςς  πποοσσ  ααθθοορροούύνν  ζζηηοο  ΈΈρργγοο  κκααιι  έέττοοσσνν  εεκκδδοοθθεείί,,  ππττ  

ηηίίηηλλοοιι  ιιδδιιοοκκηηηηζζίίεεςς  εεγγκκρριιηηιικκέέςς  ααπποοθθάάζζεειιςς  μμεελλεεηηώώνν,,  ππεερριιββααλλλλοοννηηιικκοοίί  όόρροοιι,,  γγννωωμμοοδδοοηηήήζζεειιςς  κκλλππ..  ΣΣεε  ππεερρίίππηηωωζζηη  

σσπποοέέρργγωωνν  ππέέρραανν  ηηοοσσ  εεννόόςς  οοιι  ΠΠίίνναακκεεςς  11  &&  22  ζζσσμμππλληηρρώώννοοννηηααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  σσπποοέέρργγοο..  

  

 
  

Δλέξγεηα 
Τπεύζπλνο θνξέαο 

θύξηνο ηνπ έξγνπ θνξέαο πινπνίεζεο 
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Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μηραιφπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληψληνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Κξππσηφο Παλαγηψηεο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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