
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   333/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(ΜΟΔ) ΑΕ και του Δήμου Αμυνταίου, για την υποστήριξη της επίβλεψης 
του έργου «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων ΔΕ Φιλώτα 
Δήμου Αμυνταίου» του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (ΚΩΔ ΟΠΣ/MIS: 
5033594). 

Στο Αμύνταιο, στις 01 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 
ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 
(Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66436/24-10-2021 (Β’ 
4919), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16169/27-10-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                 
4. Μπερμπερίδης Πέτρος               
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Καραούλη Αφροδίτη 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού,  
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2. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης – Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του 
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/03.12.2007) περί: «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013» και ιδίως την περ. γγ΄ της παρ. ιή του άρθρου 1  του 
καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 234 του Ν. 
4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) και ισχύει 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/9.3.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

4. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/8.8.2016) όπου αυτός ισχύει,  

5. Την ΥΑ υπ’ αριθμ. 10926/(ΦΕΚ Β 302/05.02.2020) «Τροποποίηση της 
31521/96 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 896), όπως 
εκάστοτε ισχύει,  

6. Την υπ’ αριθμ. 3301/08.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ6Ω7ΛΨ-Ω6Β) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης  «Υποστήριξη δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5070948 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

Ο Φορέας Υποστήριξης, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δικαιούχων του 
ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» με 
δικαιούχο τη ΜΟΔ και Κωδικό ΟΠΣ 5070948 από τον άξονα Τεχνικής Βοήθειας 
ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», 
προγραμματίζει την υποστήριξη της επίβλεψης του ενταγμένου έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» του ΠΕΠ με δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου.  

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της επίβλεψης του 
εν λόγω ενταγμένου έργου (μέρους ή όλων των τριών υποέργων – εργολαβιών 
του), που θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 2 αυτής, αφορά στην αξιοποίηση από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, Εξωτερικού Συνεργάτη - μηχανικού (ενός ή 
δύο) κατάλληλων προσόντων (ΠΕ Πολ. Μηχανικού ή/και Τοπογράφου 
Μηχανικού) από την ΜΟΔ Α.Ε. για την επιτόπια υποστήριξη της επίβλεψης των 
υποέργων του έργου μέσω του Μητρώου Επιβλεπόντων Εξωτερικών 
Συνεργατών που τηρεί η ΜΟΔ Α.Ε. 

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Φορέα 
Υποστήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ (ΑΔΑ: 
Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ). Στη σύμβαση μίσθωσης έργου θα αναφέρονται αναλυτικά 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης της επίβλεψης των υποέργων με την 
ιδιότητα του βοηθού επίβλεψης, που ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός, η διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής του από τη ΜΟΔ ΑΕ και λοιποί 
αναγκαίοι όροι. Ο φορέας υποστήριξης διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του 
βοηθού επίβλεψης, αν είναι εφικτό, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη ή 
ανωτέρα βία είτε από το Μητρώο επιβλεπόντων της ΜΟΔ είτε από τα στελέχη 
της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.   

Δεδομένου ότι:  

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου που αποτελεί 
την Διευθύνουσα υπηρεσία του εν λόγω υποστηριζόμενου έργου, λόγω 
της περιορισμένης στελέχωσης της σε σχέση με το πλήθος των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται αυτή τη περίοδο, δεν 
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είναι σε θέση να καλύψει με αποτελεσματικότητα τις απαιτήσεις επίβλεψης 
ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση του προαναφερόμενου 
έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 για τις ανάγκες 
επίβλεψης των εργασιών των υποέργων του, σύμφωνα και με την 
υπόδειξη της αρμόδιας ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,  

 η δε ΜΟΔ ΑΕ λειτουργεί ως δικαιούχος της ενταγμένης πράξης με MIS 
5070948 για την υποστήριξη δικαιούχων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
για την υλοποίηση ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ και πρόσφατα έχει συστήσει 
τεχνική υπηρεσία με τμήματα μελετών και έργων και έχει δημιουργήσει 
Μητρώο Επιβλεπόντων Εξωτερικών Συνεργατών, προκειμένου να 
καλύψει ανάγκες αδύναμων φορέων σε στελεχιακό δυναμικό 
υποβοήθησης της επίβλεψης της υλοποίησης των έργων τους,  

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης της επίβλεψης του εν λόγω έργου 
προϋπολογισμού 8,26 εκ.€ (χωρίς ΦΠΑ) του Δήμου Αμυνταίου από τη ΜΟΔ 
προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίησή του και να ολοκληρωθούν έγκαιρα και 
χωρίς προβλήματα τα υποέργα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για: 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της 
επίβλεψης του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων ΔΕ 
Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου», με τη ΜΟΔ Α.Ε. 

 Την έγκριση των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης  

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

 Την έγκριση για τον ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του για στελέχωση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 5 των όρων του σχεδίου Προγραμματικής. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο θ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Αμυνταίου και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, για την υποστήριξη της επίβλεψης του έργου 
«Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων ΔΕ Φιλώτα Δήμου 
Αμυνταίου», του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΚΩΔ ΟΠΣ/MIS: 5033594. 

Β. Εγκρίνει τους όρους (σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο) για την υπογραφή 
της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Μονάδας 
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, για την 
υποστήριξη της επίβλεψης του έργου «Κατασκευή υποδομών αστικών 
αποβλήτων ΔΕ Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου», σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

Γ. Ορίζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ως τακτικό μέλος τον 
δημοτικό σύμβουλο κ. Κιοσέ Παναγιώτη, και ως αναπληρωματικό μέλος τον 
δημοτικό σύμβουλο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο. 
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Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Άνθιμο Μπιτάκη για την υπογραφή 
της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 333/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

          

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΓΙΑ THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ του υποστηριζόμενου έργου του 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΒΟΗΘΟΥ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ:  

 
 
Στην Αθήνα, σήμερα την …-…-2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
1. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(ΜΟΔ) ΑΕ, που εδρεύει στην  Αθήνα (Λ. Ριανκούρ 78α) και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κο Γεώργιο – 

Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, (1ος συμβαλλόμενος – Φορέας 

Υποστήριξης), 

2. Του Δήμου Αμυνταίου που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται κατά το 

νόμο από τον Δήμαρχο κο. Άνθιμο Μπιτάκη (2ος συμβαλλόμενος – 

δικαιούχος υποστηριζόμενου έργου), 

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

7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού,  

8. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης – Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του 
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/03.12.2007) περί: «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013» και ιδίως την περ. γγ΄ της παρ. ιή του άρθρου 1  του 
καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 234 του Ν. 
4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) και ισχύει  

9. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/9.3.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

10. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/8.8.2016) όπου αυτός ισχύει,  

11. Την ΥΑ υπ’ αριθμ. 10926/(ΦΕΚ Β 302/05.02.2020) «Τροποποίηση της 
31521/96 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 896), όπως 
εκάστοτε ισχύει,  

12. Την υπ’ αριθμ. 3301/08.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ6Ω7ΛΨ-Ω6Β) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης  «Υποστήριξη δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5070948 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

13. Την υπ’ αριθμ. ………/….-….-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αμυνταίου, για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής 
Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της.  

14. Την υπ’ αριθμ. ………/….-….-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΜΟΔ ΑΕ, για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και 
την εξουσιοδότηση υπογραφής της. 

 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Ο Φορέας Υποστήριξης, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δικαιούχων του 
ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» με 
δικαιούχο τη ΜΟΔ και Κωδικό ΟΠΣ 5070948 από τον άξονα Τεχνικής Βοήθειας 
ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», 
προγραμματίζει την υποστήριξη της επίβλεψης του ενταγμένου έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕ ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» του ΠΕΠ με δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου.  
Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της επίβλεψης του 
εν λόγω ενταγμένου έργου (μέρους ή όλων των τριών υποέργων – εργολαβιών 
του), που θα υλοποιηθεί μέσω της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 2, αφορά στην αφορά στην αξιοποίηση από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, Εξωτερικού Συνεργάτη 
- μηχανικού (ενός ή δύο) κατάλληλων προσόντων (ΠΕ Πολ. Μηχανικού ή/και 
Τοπογράφου Μηχανικού) από την ΜΟΔ Α.Ε. για την επιτόπια υποστήριξη της 
επίβλεψης των υποέργων του έργου μέσω του Μητρώου Επιβλεπόντων 
Εξωτερικών Συνεργατών που τηρεί η ΜΟΔ Α.Ε. 

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Φορέα 
Υποστήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ (ΑΔΑ: 
Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ). Στη σύμβαση μίσθωσης έργου θα αναφέρονται αναλυτικά 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης της επίβλεψης των υποέργων με την 
ιδιότητα του βοηθού επίβλεψης, που ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός, η διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής του από τη ΜΟΔ ΑΕ και λοιποί 
αναγκαίοι όροι. Ο φορέας υποστήριξης διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του 
βοηθού επίβλεψης, αν είναι εφικτό, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη ή  
ανωτέρα βία είτε από το Μητρώο επιβλεπόντων της ΜΟΔ είτε από τα στελέχη 
της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.   

Δεδομένου ότι:  

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου που αποτελεί 
την Διευθύνουσα υπηρεσία του εν λόγω υποστηριζόμενου έργου, λόγω 
της περιορισμένης στελέχωσης της σε σχέση με το πλήθος των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται αυτή τη περίοδο, δεν 
είναι σε θέση να καλύψει με αποτελεσματικότητα τις απαιτήσεις επίβλεψης 
ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση του προαναφερόμενου 
έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 για τις ανάγκες 
επίβλεψης των εργασιών των υποέργων του, σύμφωνα και με την 
υπόδειξη της αρμόδιας ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,  

 η δε ΜΟΔ ΑΕ λειτουργεί ως δικαιούχος της ενταγμένης πράξης με MIS 
5070948 για την υποστήριξη δικαιούχων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για 
την υλοποίηση ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ και πρόσφατα έχει συστήσει 
τεχνική υπηρεσία με τμήματα μελετών και έργων και έχει δημιουργήσει 
Μητρώο Επιβλεπόντων Εξωτερικών Συνεργατών, προκειμένου να καλύψει 
ανάγκες αδύναμων φορέων σε στελεχιακό δυναμικό υποβοήθησης της 
επίβλεψης της υλοποίησης των έργων τους,  

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης της επίβλεψης του εν λόγω έργου 
προϋπολογισμού 8,26 εκ. € (χωρίς ΦΠΑ) του Δήμου Αμυνταίου από τη ΜΟΔ 
προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίησή του και να ολοκληρωθούν έγκαιρα και 
χωρίς προβλήματα τα υποέργα του.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του 
ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το άρθρο 234 του Νόμου 
4727/2020, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την 
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οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους, προκειμένου 
να αναλάβει η ΜΟΔ την υποστήριξη της επίβλεψης των εν λόγω υποέργων.  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάληψη εκ 
μέρους της ΜΟΔ ΑΕ, ενέργειας υποστήριξης του εν λόγω ενταγμένου έργου (των 
επί μέρους τεχνικών υποέργων του), με δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου, σε 
συνέχεια σχετικής συνεργασίας με την ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.  
Ειδικότερα η υποστήριξη που αιτήθηκε ο αποδέκτης της υποστήριξης (Δήμος 
Αμυνταίου) και κρίθηκε ως πλέον κατάλληλη και σκόπιμη από την ΕΥΔ ΕΠ, είναι 
η υποστήριξη-ενίσχυση της επιτόπιας επίβλεψης των υποέργων του έργου μέσω 
(ενός ή δύο) μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, σε σχέση με το είδος των 
εκτελούμενων εργασιών (ΠΕ Πολ. Μηχανικού ή/και Τοπογράφου Μηχανικού), ο 
οποίος θα προέλθει από το μητρώο εξωτερικών επιβλεπόντων της ΜΟΔ ΑΕ 
(βοηθός επίβλεψης). 
 
Ο μηχανικός – βοηθός επίβλεψης θα έχει το ρόλο που προβλέπεται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΤΥ και ειδικότερα στο άρθρο 9 «Μητρώο 
εξωτερικών συνεργατών για την ενίσχυση της επίβλεψης – κατάλογος 
μελετητών/παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσεως», και ειδικότερα θα:  

 παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊσταμένου της 
Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας των υποέργων (ΔΤΥ Δ. 
Αμυνταίου), σύμφωνα και με την απόφαση ορισμού ως μέλος της ομάδας 
επίβλεψης και υπάγεται ως προς την εκτέλεση της υπηρεσίας που του 
ανατίθεται στην εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ. 
Στην απόφαση ορίζονται συγκεκριμένα τα καθήκοντά του για κάθε 
υποστηριζόμενο υποέργο. Ο βοηθός επίβλεψης οφείλει κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του να τηρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και τους 
όρους της επιστήμης του, είτε συνυπογράφοντας τις επιμετρήσεις του 
αναδόχου του έργου, σύμφωνα με τα καθορισμένα καθήκοντά του είτε 
υπογράφοντας την επιβεβαίωση των εργασιών που επιμέτρησε σε διακριτό 
φύλλο, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της ΔΤΥ της ΜΟΔ.  Φέρει πλήρως 
την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που έχει ελέγξει και υπογράψει 
και αφορούν στις επιμετρήσεις /επιμετρητικά φύλλα ή στις εκθέσεις 
παραλαβής αφανών εργασιών, που συνοδεύουν τις επιμετρήσεις κλπ με 
βάση τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Προς τούτο, του παρέχεται από 
την Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρης πρόσβαση στα αρχεία του φακέλου της 
δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου καθώς και στους λογαριασμούς και 
επιμετρήσεις που υποβάλλει ο ανάδοχος του έργου. Λοιπές λεπτομέρειες 
ορίζονται στη σύμβαση της ΜΟΔ με τον συνεργάτη. 

Ως Διευθύνουσα (επιβλέπουσα) Υπηρεσία των υποστηριζόμενων υποέργων 
νοείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
διατηρεί τη συνολική ευθύνη της διοίκησης της σύμβασης με τον ανάδοχο του 
κάθε υποστηριζόμενου υποέργου καθώς και της παρακολούθησης και 
παραλαβής του. Οι αρμοδιότητες των οργάνων και των επιτροπών για την 
υλοποίηση του υποστηριζόμενου έργου περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία 
και ειδικότερα στο Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και στην παρούσα 
σύμβαση. 
Η σύμβαση μίσθωσης έργου με τον βοηθό επίβλεψης (εξωτερικό συνεργάτη) θα 
υπογραφεί από την ΜΟΔ, και θα καλυφθεί στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης 
«Υποστήριξη δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ για την 
υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» του ΠΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020, προς την 
οποία και θα εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά βάσει ΕΛΠ για την πληρωμή της 
αμοιβής του. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης 
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μίσθωσης έργου ορίζεται από τη ΜΟΔ και σε αυτήν συμμετέχει μέλος οριζόμενο 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 
 
2.1. Ο Φορέας Υποστήριξης (ΜΟΔ ΑΕ) αναλαμβάνει : 

 Να επιλέξει σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΤΥ της ΜΟΔ, 
το πλέον κατάλληλο μέλος Μηχανικό ΠΕ, (με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα σε σχέση τις προς επίβλεψη εργασιών υποστηριζόμενων 
υποέργων σύμφωνα με την υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) του 
μητρώου εξωτερικών επιβλεπόντων της ΜΟΔ, ο οποίος θα παρέχει 
υπηρεσίες βοηθού επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων του Δήμου 
Αμυνταίου.  

 Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της αμοιβής του βοηθού 
επίβλεψης και να συναφθεί η σύμβαση μίσθωσης έργου με την οποία θα 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες υποστήριξης του έργου του Δήμου 
Αμυνταίου, αναλαμβάνοντας ως αναθέτουσα αρχή των 
υπηρεσιών/παραδοτέων του βοηθού επίβλεψης. 

 Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στον Δήμο Αμυνταίου την αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.  

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη κατανομή 
των πιστώσεων και για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης 
καθώς και την πραγματοποίηση των πληρωμών για την αμοιβή του 
βοηθού επίβλεψης εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση 
από το ΕΠ Δ. Μακεδονία και να παρέχει προς την ΕΥΔ ΕΠ Δυτική 
Μακεδονία όλες τις απαιτούμενες αναφορές και εγκρίσεις για την 
υλοποίηση της ενέργειας υποστήριξης μέσω πόρων του άξονα τεχνικής 
βοήθεια. 

 Να παραλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του βοηθού επίβλεψης με 
βάση τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της σύμβασης μίσθωσης έργου.  

 
2.2. Ο δικαιούχος του υποστηριζόμενου έργου/πράξης (Δήμος Αμυνταίου)  
αναλαμβάνει: 

 Να περιλάβει τον βοηθό επίβλεψης στην ομάδα επίβλεψης των 
υποστηριζόμενων υποέργων. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει το λοιπό αναγκαίο επιστημονικό 
προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων.  

 Να παρέχει στον βοηθό επίβλεψης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει 
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υποστήριξη της 
επίβλεψης των έργων. 
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 Να συμμετέχει σε συνεργασία με τον φορέα υποστήριξης στη διευθέτηση 
όποιων σχετικών θεμάτων προκύψουν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του εξωτερικού συνεργάτη – βοηθού επίβλεψης. 

 Να ορίσει εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να υποδείξει στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αμυνταίου, 
το οποίο θα οριστεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των παραδοτέων/εκθέσεων της σύμβασης μίσθωσης έργου 
του βοηθού επίβλεψης και να επιβεβαιώνει τα παραδοτέα (εκθέσεις 
πεπραγμένων) του συνεργάτη.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υποστήριξης την αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
υλοποίηση του Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας προέρχεται από τον άξονα 
τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ενταγμένης 
πράξης «Υποστήριξη δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ 
για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070948 και δικαιούχο τη ΜΟΔ 
και δεν επιβαρύνει τον υποστηριζόμενο φορέα (το Δήμο Αμυνταίου). Οι τυχόν 
δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης του εξωτερικού συνεργάτη περιλαμβάνονται 
στην αμοιβή του μέσω της ΜΟΔ.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ενέργειας υποστήριξης – 
υπηρεσίας ενίσχυσης της επίβλεψης των υποστηριζόμενων υποέργων  της 
Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των 80.000 ευρώ 
(ογδόντα χιλιάδων Ευρώ). 

Οι υπηρεσίες του βοηθού επίβλεψης τιμολογούνται στην ΜΟΔ Α.Ε., η οποία έχει 
την ευθύνη της διενέργειας των πληρωμών και της άσκησης της οικονομικής 
διαχείρισης σύμφωνα με τη διαδικασία της εταιρίας για την σύμβαση μίσθωσης 
έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
και λήγει με την τελική παραλαβή του υποστηριζόμενου έργου και το αργότερο 
έως τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  
H διάρκεια υλοποίησης ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση του αντικειμένου της 
και εκτιμάται σε είκοσι δύο μήνες, δύναται δε να παρατείνεται με απόφαση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας  για όσο χρόνο παρατείνεται 
η εκτέλεση του υποστηριζόμενου έργου από τον ανάδοχο μέχρι και έξι μήνες. 
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται με 
τροποποίηση της παρούσας μετά από εισήγηση  της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται  
όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης», με έδρα τα Γρεβενά.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  
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 δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υποστήριξης (ΜΟΔ Α.Ε.), με τους 
αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον πρόεδρο της ΜΟΔ.  

 έναν (1) εκπρόσωπο του δικαιούχου του υποστηριζόμενου έργου Δήμου 
Αμυνταίου με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Δήμο.  

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την ΜΟΔ.  
Το αργότερο εντός 20 ημερών από την από την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και 
ειδικότερα η τήρηση των όρων της 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. Εισηγείται επίσης στους 
συμβαλλομένους κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της 
σύμβασης, όπως και για την ανάγκη τροποποίησης ή παράτασης αυτής.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και 
συνεδριάζει είτε στο Αμύνταιο είτε στην Αθήνα (στα γραφεία της ΜΟΔ), σύμφωνα 
με την πρόσκληση. Οι συνεδριάσεις δύναται να γίνονται και μέσω 
τηλεδιάσκεψης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 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 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 παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Τα 
πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα 
μέλη αφού υπογραφούν. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον δύο μέλη της, ένα από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Επί δύο συνεχών 
προσκλήσεων και μη διαπίστωση απαρτίας, συνεδριάζει νόμιμα με τους 
παρόντες.  Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε 
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς.  
Η Κοινή Επιτροπή εισηγείται στην ΜΟΔ την συμμετοχή του βοηθού επίβλεψης 
στην επίβλεψη τυχόν συμπληρωματικών εργασιών ή/και πρόσθετων έργων, 
εφόσον προκύψουν, η οποία αποφασίζει σχετικά μονομερώς με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της. 
Τέλος πιστοποιεί την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας και την λύση 
της.  
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 
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 
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μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ο Φορέας Υποστήριξης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης έναντι του δικαιούχου του υποστηριζόμενου 
έργου/πράξης ευθύνεται για την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών του 
βοηθού επίβλεψης, στα πλαίσια  των όρων της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης και του νόμου. 
Έναντι των αναδόχων του υποστηριζόμενου έργου αποκλειστικά υπεύθυνος 
είναι ο δικαιούχος της πράξης – Δήμος Αμυνταίου, ο οποίος διατηρεί και την 
συνολική ευθύνη της διοίκησης της σύμβασης με τους αναδόχους. 
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου, καθυστερήσεις, και 
υπερβάσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκύψουν λόγω των 
ανωτέρω βαρύνουν αυτόν χωρίς ο φορέας Υποστήριξης να φέρει ευθύνη. Στην 
περίπτωση αυτή η ΜΟΔ ΑΕ επιφυλάσσεται να επιδιώξει μονομερώς την 
καταγγελία και λύση της σύμβασης αζημίως.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 
αφορά στην ισχύ, εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών 
ακόμη και για τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων. Τα μέρη υποχρεούνται να 
εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια επίλυσης κάθε διαφοράς που τυχόν θα ανακύψει 
μεταξύ τους εντός της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, στα πλαίσια της 
καλής πίστης και του πλαισίου της προγραμματικής σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών 
ενίσχυσης της επίβλεψης έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι 
δυνατή η υποχρέωση παροχής διευκόλυνσης από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου προς τον βοηθό επίβλεψης για τη διάθεση 
χώρων στο γραφείο της Διευθύνουσας υπηρεσίας για τη συνεργασία του με τα 
στελέχη της ομάδα επίβλεψης και της Διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υποστήριξης η 
υποκατάστασή του από τρίτο φορέα για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υποστήριξης ευθύνεται 
για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως 
λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υποστήριξης. Ως υποκατάσταση 
δεν νοείται η αντικατάσταση του βοηθού επίβλεψης με άλλο μέλος από το 
Μητρώο, όταν παραστεί ανάγκη. 
11.2 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και 
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υποστήριξης (και οι προστηθέντες του) 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
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την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Αντίστοιχη υποχρέωση αναλαμβάνει και το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, στο  
μέτρο που θα περιέλθουν σε γνώση του έγγραφα και σημαντικές πληροφορίες 
του Φορέα Υποστήριξης (ΜΟΔ ΑΕ). 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης με την επιφύλαξη του άρθρου 4 γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προκύψει στην 
περίπτωση τροποποίησης του αντικειμένου της είτε ποσοτικά είτε οικονομικά.  
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή 
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική 
Σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 
μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα  και υπογράφεται σε δύο 
(2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την ΜΟΔ ΑΕ Για τον Δήμο Αμυνταίου 

 

Γεώργιος - Εμμανουήλ 

Παπαδημητρίου 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Άνθιμος Μπιτάκης 

Δήμαρχος 
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