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                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             (στις 6/2/2017 ως προς τον α/α της απόφασης 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                         στο τέλος αυτής). 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  12/2017 
 
«Περί Τροποποιήσεως της Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρου 100 
αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα,  για 
την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. 
Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 
2015ΕΠ 02600009 προϋπολογισμού 1.750.000,00 €». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 30  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17,00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 1/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου (τρίμηνη άδεια) 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ.  Δ.Σ. 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος     
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  7. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 9. Βουνελάκης Γεώργιος  9. Σταθάκης Νεκτάριος 
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
15. Δουμάνη  Σοφία   
16. Κόκκορης Παναγιώτης   
17. Κουλουβάκος Βασίλειος   
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης 
Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. 
Λιρών,  Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δωδέκατο (12ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία (εν απουσία του 
εισηγητή κου Κουτσονικολή), ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις». 
3. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
4. Το Π.Δ. 7/3101-2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών 

5. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 
αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

6. Το αριθ. 6633/22.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας. 

7. Την αριθ. 401/05.10.2015 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω έργο έχει προταθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει 
εγγραφεί στο (Π.Δ.Ε) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη Σ.Α.Ε.Π 026 της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600009 και προϋπολογισμού  1.750.000,00€.  

9. Η αριθ. 134217/23.12.2015 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
πεί ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε 2015 στη ΣΑΕΠ026. 

10. Το αριθ. πρωτ. 63230/8677/10.03.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

11. Την πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθ. πρωτ. 136271/31018/03.06.2016, 
12. Η αριθ. 65581/21.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού περί τροποποίησης ένταξης έργων στη στο ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ026, 
13. Το αριθ. πρωτ. 170202/38817/29.06.2016 έγγραφο Δ/νσης Αναπτυξιακού 

προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
14. Την  υπ’ αριθ. 148/2016 Απόφαση του Δήμου Μονεμβασιάς για την σύναψη Π.Σ., 
15. Την υπ’  αριθ. 318/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  
16. Την αριθ. 30/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 
17. Την αριθ. 410/2016 πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε΄ κλιμάκιο). 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του 

έργου  «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε 
Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» με κωδικό έργου 2015ΕΠ02600009 και προϋπολογισμό  
1.750.000,00 €, η οποία είχε εγκριθεί με το σχετ.  14, σύμφωνα με την αριθ. 410/2016 πράξη 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε΄ κλιμάκιο) (σχετ. 15), η οποία συνίσταται: 

α) Στην προσθήκη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της προγραμματικής 
σύμβασης (παράρτημα ΙΙΙ).  

β)  Στον προσδιορισμό των αναγκαίων πόρων (άρθρο 3) με την δεύτερη παράγραφο να 
γίνεται τέταρτη, καθώς προστίθενται δεύτερη και τρίτη.   

γ)  Στον καθορισμό λήξης της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 4) και στην 
προσθήκη του όρου «..ότι ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής 
σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής (άρθρο 
4), με την τροποποίηση ολόκληρου του άρθρου αυτού.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
Τροποποιεί τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου της  Περιφέρειας  
Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου  «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. 
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Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.750.000,00 
€, η οποία τροποποιημένη έχει ως εξής: 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
«Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού 

Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» 
 

 Στην Τρίπολη, σήμερα την …../…../2017 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  
1. Tης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, 
2. Του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην 

Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη 
και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών 
(Υπόλογος)». 

3. Tου Δήμου Μονεμβασίας, που εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Γ. Τριχείλη. 

 Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1) Το άρθ. 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2) Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 
3) Την αριθ. 6633/11.09.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας για ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε, 
4) Την αριθ. 401/05.10.2015 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, 
5) Η αριθ. 134217/23.12.2015 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού περί ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε 2015 ΣΑΕΠ026, 
6) Την πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθ. πρωτ. 136271/31018/03.06.2016, 
7) Η αριθ. 65581/21.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού περί τροποποίησης ένταξης έργων στη στο ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ026, 
8) Την  υπ’ αριθ. 148/2016 απόφαση του Δήμου Μονεμβασίας για την σύναψη Π.Σ, 
9) Την υπ’ αριθ. 318/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  
10) Την υπ’ αριθ. 30/2016 απόφαση του Περιφερειακού Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Πελοποννήσου,   
11) Την αριθ. ……../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας, περί 

τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης,  
12) Την υπ’ αριθ. ……./2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  
13) Την υπ’ αριθ. ……./2017 απόφαση του Περιφερειακού Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Πελοποννήσου,  συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:   
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
   Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε 2016) στη Σ.Α.Ε.Π 026 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ενταγμένο το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ 
Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 
2015ΕΠ02600009 και προϋπολογισμού  1.750.000,00€ η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντομίας «το Έργο». 
   Σκοπός του έργου είναι: 
   Το «ΕΡΓΟ» αφορά τη συντήρηση των Δημοτικών Οδών της Δημοτικής Κοινότητας  
Νεάπολης και των Τοπικών Κοινοτήτων Μεσοχωρίου και  Φαρακλού αντίστοιχα. 

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τοιχία αντιστήριξης, ενίσχυση των πρανών των 
οδών, νέοι τάπητες κυκλοφορίας οι οποίοι έχουν καταστραφεί στα ανωτέρω τμήματα, μικρά 
τεχνικά, διαγράμμιση, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας καθώς και οι πινακίδες σημάνσεως των 
οδών, προκειμένου αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που υπέστησαν οι δημοτικοί οδοί  
της Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και  Τ.Κ Φαρακλού και από τη μεγάλη πυρκαγιά της 17 έως 
20 Ιουλίου 2015 στη Δ.Ε Βοιών. 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των 
συμβαλλόμενων μερών ώστε με τις ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ αυτών να 
πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ 
Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», που θα ανατεθεί από το Δήμο 
Μονεμβασίας στον ανάδοχο κατασκευαστή ή μελετητή.  

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπονται  οι 
εξής ενέργειες: 
 Διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του ανωτέρω έργου ή μελέτης σύμφωνα με 

τη Σύμβαση που τη διέπει. 

 Έγκριση πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών από τον φορέα υλοποίησης της μελέτης. 
 Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
 Πληρωμή πιστοποιήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
2.1. Ο Δήμος Μονεμβασίας, αναλαμβάνει: 
Να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται 

στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 
και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

 την ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση και σύνταξη μελετών και λήψη 
των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) 
 την οργάνωση και το σχεδιασμό υλοποίησης 

 την σύνταξη ή / και επικαιροποίηση διακηρύξεων 
 την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων (διαγωνισμοί, αξιολόγηση προσφορών, υπογραφή συμβάσεων) 
 την διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου 
 την απασχόληση και διάθεση επιστημονικού προσωπικού με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 
 τον έλεγχο ποιοτικά και ποσοτικά των παραδοτέων και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων 

 την ενημέρωση του φορέα χρηματοδότησης του έργου για την εξέλιξη του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις του 

 την συνεργασία με το φορέα χρηματοδότησης για την τυχόν τροποποιήσεις του Τεχνικού 
Δελτίου του έργου 
 την παραλαβή του έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή) 
 την συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με 

εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους καθώς και αναπληρωτές τους  σύμφωνα  με το 
άρθρο 5 της παρούσης. 

 την μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του “Έργου” σε συνεργασία 
με το φορέα χρηματοδότησης  

Ο Δήμος Μονεμβασίας δια της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών ως Φορέας 
Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των 
αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής 
και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων 
Έργων. 

2.2 Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου,  αναλαμβάνει: 
 Να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών της, που αποσκοπεί  στην 

ομαλή εκτέλεση των έργων κι ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το 
έργο-μελέτη  σε συνεργασία  με τον Φορέα Υλοποίησης . 

 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. 
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 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  
 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 
 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 

του Έργου. 

 Να διαβιβάζει τα αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του Π.Δ.Ε., 
εντός των εκάστοτε εγκεκριμένων ορίων πληρωμών 

 Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται από το φορέα υλοποίησης και 
να υποβοηθά γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητας της. 

2.3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Φορέας για 
τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος) αναλαμβάνει:  

Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές 
στον ανάδοχο μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό του 1.750.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε 2016) της Σ.Α.Ε.Π 026 Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κωδικό έργου 2015ΕΠ02600009 
«Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών 
Δήμου Μονεμβασίας». 

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από το φορέα 
χρηματοδότησης του Έργου (Περιφέρεια Πελοποννήσου) και την εγγραφή της επιπλέον 
πίστωσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το 
περιλαμβανόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII της παρούσας χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ισχύει δε από την υπογραφή της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και λήγει, ως προς το οικονομικό της μέρος, με την ολοκλήρωση του Έργου 
και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Δήμο Μονεμβασίας δια της οικείας 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Ρητά συμφωνείται η δυνατότητα, κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλομένων μερών, ισόχρονης παράτασης της διάρκειάς της παρούσας σύμβασης, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν 
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τρίπολη. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  
-έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου (Περιφέρεια 

Πελοποννήσου), ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 
Εκπρόσωπος ορίζεται η Περιφερειακή  Σύμβουλος  κα Μπλελεγρή Σταματική με αναπληρωτή της, 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ . Ιωάννη Τζεφεράκο.  
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-έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Μονεμβασίας)_με τον αναπληρωτή 
του. Εκπρόσωπος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε Βοιών κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος με 
αναπληρωτή αυτού, το Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Βελιώτη Ευστάθιο και  

-έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα για τη διενέργεια των πληρωμών -υπολόγου του Έργου 
(Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου), με τον αναπληρωτή του. 
Εκπρόσωπος ορίζεται  η κ. Γιαννοπούλου Σταυρούλα υπάλληλος του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου με αναπληρωτή της, το Διευθυντή του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο. 

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 προγραμματικής σύμβασης, 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 αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του 
εξαμήνου παράταση 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 του Έργου, 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 τακτικά κάθε τρείς μήνες και έκτακτα όταν 
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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.  

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

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

  Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.  
   Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης και των συνημμένων 
αυτής παραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, ο Φορέας Υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ευθύνεται έναντι του Κυρίου του Έργου, αλλά και 
παντός τρίτου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά απορρέουν από την 
παρούσα σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως έναντι 
παντός τρίτου κατά την ενάσκηση των από την παρούσα σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων τους, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 

των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της 
Τρίπολης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
10.1  Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του 

από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 
ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η 
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

10.2  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 του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του 
Έργου, 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 του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική 
σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το 
χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά 
της, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, 

Ο Περιφερειάρχης  
 

Πέτρος Τατούλης 
 

 
Για το  Δήμο Μονεμβασίας 

Ο Δήμαρχος  
 

Ηρακλής Γ. Τριχείλης 
 

Για το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης 

Ο Περιφερειάρχης  
 

Πέτρος Τατούλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1.   Τίτλος Πράξης: «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ  Μεσοχωρίου και Τ.Κ 
Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας». 

1.1 Τίτλος υποέργου 1: «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ             
Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας». 

2.  Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
3.   Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Μονεμβασίας.  
4.   Κύριος του Έργου: Δήμος Μονεμβασίας.  
5. Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης: H προτεινόμενη πράξη αφορά τη Συντήρηση 

Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου 
Μονεμβασίας. 

6.   Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, Τ.Κ 
Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς. 

7.   Προϋπολογισμός: 1.750.000,00 € 

 
8. Διάρκεια υλοποίησης: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ2 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και 
Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε Βοιών Δήμου  Μονεμβασίας». 

 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 
ημερομηνία 

Μελέτη με τίτλο: «Συντήρηση 
Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ 
Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού Δ.Ε 
Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» 

  

Έγκριση μελέτης   

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Σπάρτης   

Απαλλακτικό έγγραφο Περιβαλλοντικών 
Όρων 

  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

 

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 
κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

   

                                                 
11  ΤΤοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  εείίννααιι  εεννδδεειικκττιικκόό..  
22  ΣΣττοονν  ΠΠίίνναακκαα  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  όόλλαα  τταα  έέγγγγρρααφφαα  κκααιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττοο  ΈΈρργγοο  κκααιι  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί,,  ππχχ  

ττίίττλλοοιι  ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς  εεγγκκρριιττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  μμεελλεεττώώνν,,  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοοίί  όόρροοιι,,  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειιςς  κκλλππ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοέέρργγωωνν  ππέέρραανν  ττοουυ  εεννόόςς  οοιι  ΠΠίίνναακκεεςς  11  &&  22  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  υυπποοέέρργγοο..  

Προϋπολογισμός υποέργου 1 1.750.000,00 € 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 1.750.000,00 € 

 Διάρκεια σε μήνες 

Υποέργο 1 12 μήνες 

Σύνολο Πράξης 12 μήνες 

ΑΔΑ: ΩΑΝΑΩΚ9-ΓΕΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης για την 
«Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου και Τ.Κ Φαρακλού 

Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας». 
    

  
2. Ως προς τα λοιπά ισχύει η αριθ. 148/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  12/2017. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

          Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

Αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης 
Προγραμματικής 

Σύμβασης για την 
Πράξη «Συντήρηση 

Δημοτικών Οδών Δ.Κ 

Νεάπολης, Τ.Κ 
Μεσοχωρίου και Τ.Κ 

Φαρακλού Δ.Ε Βοιών 
Δήμου Μονεμβασίας» 

Διάρκεια σε μήνες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ημερομηνίες   

Έγκριση τευχών 

δημοπράτησης 

   

 

            1,0 

(15/314/4/2017) 

Δημοπράτηση – 

διενέργεια διαγωνισμού 

   

 

         2,0 (15/4-14/6/2017) 

Έγκριση αποτελέσματος-
Έλεγχος δικαιολογητικών 

   
 

         1,0 (15/6-14/7/2017) 

Προσυμβατικός έλεγχος 

της σύμβασης 

    

 

        1,0 (15/7-14/8/2017) 

Υπογραφή σύμβασης, 

προσκόμιση εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης  

    

 

        1,0 (15/8-14/9/2017) 

Διάρκεια υλοποίησης – 

ενέργειες παράδοσης 

    

 

        6,0 (15/9/2017-

14/3/2018) 

Σύνολο πράξης  12 

ΑΔΑ: ΩΑΝΑΩΚ9-ΓΕΛ
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