
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 27 Ιουλίου 2018.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 640101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 - Μακρινίτσης
Ταχ. Κώδικας: 38333
Πληροφορίες:  Τρ. Τριανταφυλλίδου
Τηλέφωνο: 24213 56891
Fax: 24210 34419
E-mail: triafilio@volos-city.gr

ΠΡΟΣ:                     Πρόεδρο 
              Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης  και  όρων σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του

Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας  Θεσσαλίας για την κατασκευή του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΒΟΛΟΥ»,  συνολικού  προϋπολογισμού  250.000  €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με την με αρ. πρωτ. 688/7-6-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της

Περιφέρειας  Θεσσαλίας  (ΑΔΑ  75ΘΟ7ΛΡ-836),  στο  Εθνικό  Σκέλος του

Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  αρμοδιότητας  Περιφέρειας  Θεσσαλίας

(ΣΑΕΠ 517, Κ.Α 2014ΕΠ51700026) εγγράφηκαν τα έργα:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΒΟΛΟΥ»,  συνολικού  προϋπολογισμού  250.000  €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 

2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΑΚ

ΒΟΛΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 250.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα  έργα  αυτά,  πέραν  της  χρηματοδότησής  τους,  προτίθεται  να  εκτελέσει  η

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα και με το με αρ. πρωτ. 6119/23-7-2018 έγγραφο

της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Μαγνησίας  της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αναφέρεται στη σύνταξη των σχετικών μελετών και των

προγραμματικών  συμβάσεων  με  τους  κύριους  των  έργων  για  την  εκτέλεση  των

παραπάνω έργων από την υπηρεσία τους.



Η  αθλητική  εγκατάσταση  του  σταδίου  Νεάπολης  Βόλου  ανήκει  στο  Δήμο

Βόλου,  ενώ  η  αθλητική  εγκατάσταση  του  ΕΑΚ  Βόλου  ανήκει  στο  Δημοτικό

Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου

Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου είναι αρμόδια για τη σύνταξη

και θεώρηση των μελετών των έργων.

Το  έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΒΟΛΟΥ» συνολικού  προϋπολογισμού  250.000  €

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  έχει  σκοπό  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών  που

απαιτούνται  για  τη  συντήρηση  και  βελτίωση  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του

σταδίου της Νεάπολης Βόλου.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου που συνέταξε

η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, οι εργασίες που θα εκτελεστούν

αφορούν  στην  ολοκλήρωση  της  ανακαίνισης  και  των  νέων  διαρρυθμίσεων  στις

υφιστάμενες  υποδομές  του  γηπέδου  της  Νεάπολης,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στα

ισχύοντα πρότυπα αθλητικών εγκαταστάσεων και είναι:

   Α)  Στο εσωτερικό του κτιρίου:

 Διαμόρφωση ενός από τα δύο παλαιά γυμναστήρια του κτιρίου σε χώρους

υγιεινής για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους, χώρο Πρώτων Βοηθειών, σε

χώρο για τα ΜΜΕ, σε χώρο ιατρείου και σε χώρο διαιτητή.

 Διαμόρφωση χώρου Doping control, με χώρο υγιεινής

 Διαμόρφωση χώρου Παρατηρητή

 Ανακαίνιση των δύο υφιστάμενων Αποδυτηρίων

 Ανακαίνιση του Κυλικείου

 Εσωτερικές  Διαρρυθμίσεις  ώστε  ο  χώρος  του  Γυμναστηρίου  να  έχει

πρόσβαση από το εσωτερικό του Γηπέδου 

 Κατασκευή Νέων Χώρων Υγιεινής κοντά στο χώρο εισόδου 

Β) Στο εξωτερικό του κτιρίου:

 Κατασκευή  Μεταλλικών  Στεγάστρων  Πέργκολας  με  πολυκαρβονικό  στην

είσοδο του Γηπέδου  και έξω από τους χώρους υγιεινής των φιλάθλων. 

 Μεταλλική  Κατασκευή -  στέγαστρο φισούνα που στο σύνολό της   με  την

υφιστάμενη κατασκευή θα έχει μήκος 25,00μ
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 Τοποθέτηση  πρόσθετου  κιγκλιδώματος  στην  κερκίδα  φιλοξενουμένων

φιλάθλων

 Αντικατάσταση  μέρος των  εξωτερικών κουφωμάτων 

 Επιχρίσματα σε επιφάνειες του κτιρίου όπου είναι απαραίτητο

 Βάψιμο  των Εξωτερικών επιφανειών  του κτιρίου όπου είναι απαραίτητο

 Βερνικοχρωματισμοί της Κατασκευής Μεταλλικών Στεγάστρων

 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, και συγκεκριμένα ύδρευση – αποχέτευση,

ισχυρά – ασθενή ρεύματα,  κλιματισμός και ενεργητική πυροπροστασία του

κτιρίου. 

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και

ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα

άρθρα 100 αυτού και 278.

2.  Ν.3669/2008  (ΦΕΚ  Α/116)  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων έργων».

3.  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ Α/147)  «  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)».

οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες  μπορούν  να  συνάπτουν  Προγραμματικές  Συμβάσεις

μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας

περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ του Δήμου Βόλου (που αποτελεί τον Κύριο του έργου) και της Περιφέρειας

Θεσσαλίας (που αποτελεί τον Φορέας Υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου),

με  σκοπό  την  ανάπτυξη  κοινών  πρωτοβουλιών  για  την  άμεση  και

αποτελεσματικότερη  εκτέλεση  του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ», συνολικού

προϋπολογισμού 250.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους

του επισυναπτόμενου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη

σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε:

α) τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας

Θεσσαλίας,  καθώς  και  τους  όρους  αυτής  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  της

3



παρούσας  εισήγησης,  με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΒΟΛΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 250.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

β)  την  παροχή  εξουσιοδότησης  στον  Δήμαρχο  Βόλου  για  την  υπογραφή  της

Προγραμματικής Σύμβασης και

γ) τον ορισμό ενός μέλους και τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΠ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Συνημμένα: 

1. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

2. Η με αρ. πρωτ. 688/7-6-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας

Θεσσαλίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ»

Βόλος, ….                 

5



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΒΟΛΟΥ»

Στο Βόλο σήμερα την ……. του μηνός ………………………. του έτους 2018 οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” : 

1. Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  που  εδρεύει  στη  Λάρισα,  νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ.  Αγοραστό Κωνσταντίνο,  και  η
οποία  θα  αποκαλείται  στο  εξής  χάριν  συντομίας  ως  «Φορέας
Υλοποίησης»

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, που εδρεύει στο Βόλο, νόμιμα εκπροσωπούμενος από
τον Δήμαρχο κ. Μπέο Αχιλλέα, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

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

1. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010)  και
ειδικότερα τα άρθρα 100 αυτού και 278.

2. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων»

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)».

4. Την από -.-2018 και με α.α. ……..Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας  περί  σύναψης της  παρούσας Προγραμματικής  και  εξουσιοδότησης  του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υπογραφή της.

5. Την από --2018 και με α.α. …..Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
περί  σύναψης  της  παρούσας  Προγραμματικής  και  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου
Βόλου  για την υπογραφή της.

6. Την  με  Α.Π.  ……  κοινοποίηση  της…….  πράξης  προσυμβατικού  ελέγχου
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  άρθρα,  οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες  μπορούν  να
συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση
έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών κάθε είδους.
        Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών
πρωτοβουλιών  για  την  άμεση  και  αποτελεσματικότερη  εκτέλεση  του  έργου
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΒΟΛΟΥ». 
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Βόλου. 
Μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών  1.Περιφέρεια  Θεσσαλίας  (φορέας
υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης) και 2. Δήμος Βόλου (κύριος του
έργου)   υπογράφεται  η  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση,  με  την  οποία
καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ»,
του  οποίου  η  δαπάνη  βαρύνει  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων
Περιφέρειας  Θεσσαλίας  ΣΑΕΠ  517  και  ειδικότερα  τον  Κ.Α  2014ΕΠ51700026,
σύμφωνα  με  την  αρ.  πρωτ.  688/7-6-2018  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το παρόν έργο έχει σκοπό την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για
τη  συντήρηση  και  βελτίωση  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  σταδίου  της
Νεάπολης Βόλου.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην ολοκλήρωση της
ανακαίνισης  και  των  νέων  διαρρυθμίσεων  στις  υφιστάμενες  υποδομές  του
γηπέδου  της  Νεάπολης,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στα  ισχύοντα  πρότυπα
αθλητικών εγκαταστάσεων και είναι:
   Α)  Στο εσωτερικό του κτιρίου:
 Διαμόρφωση ενός από τα δύο παλαιά γυμναστήρια του κτιρίου σε χώρους

υγιεινής για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους, χώρο Πρώτων Βοηθειών, σε
χώρο για τα ΜΜΕ, σε χώρο ιατρείου και σε χώρο διαιτητή.

 Διαμόρφωση χώρου Dopingcontrol, με χώρο υγιεινής
 Διαμόρφωση χώρου Παρατηρητή
 Ανακαίνιση των δύο υφιστάμενων Αποδυτηρίων
 Ανακαίνιση του Κυλικείου
 Εσωτερικές  Διαρρυθμίσεις  ώστε  ο  χώρος  του  Γυμναστηρίου  να  έχει

πρόσβαση από το εσωτερικό του Γηπέδου 
 Κατασκευή Νέων Χώρων Υγιεινής κοντά στο χώρο εισόδου 

Β) Στο εξωτερικό του κτιρίου:
 Κατασκευή Μεταλλικών Στεγάστρων Πέργκολας με πολυκαρβονικό στην

είσοδο του Γηπέδου  και έξω από τους χώρους υγιεινής των φιλάθλων. 
 Μεταλλική Κατασκευή - στέγαστρο φισούνα που στο σύνολό της  με την

υφιστάμενη κατασκευή θα έχει μήκος 25,00μ
 Τοποθέτηση  πρόσθετου  κιγκλιδώματος  στην  κερκίδα  φιλοξενουμένων

φιλάθλων
 Αντικατάσταση  μέρος των  εξωτερικών κουφωμάτων
 Επιχρίσματα σε επιφάνειες του κτιρίου όπου είναι απαραίτητο
 Βάψιμο  των Εξωτερικών επιφανειών  του κτιρίου όπου είναι απαραίτητο
 Βερνικοχρωματισμοί της Κατασκευής Μεταλλικών Στεγάστρων
 Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες,  και  συγκεκριμένα  ύδρευση  –

αποχέτευση,  ισχυρά  –  ασθενή  ρεύματα,  κλιματισμός  και  ενεργητική
πυροπροστασία του κτιρίου. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και
των υποδείξεων της υπηρεσίας.
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        Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και
τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
α. Το αντικείμενο της σύμβασης
β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
γ. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου.
δ. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
ε. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης .
στ. Τη διαιτησία, την επίλυση διαφορών και τις ρήτρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

    Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι  η άσκηση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ» από τον φορέα υλοποίησης
και  χρηματοδότησης  (Περιφέρεια  Θεσσαλίας)  για  λογαριασμό  του  κυρίου  του
έργου (Δήμος Βόλου).
    Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της,
ασκεί  α)  όλα  τα  καθήκοντα  της  Προϊσταμένης  Αρχής  και  της  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και 
β) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση
πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία  και  τις  σχετικές  εγκυκλίους  οδηγιών  και  καθορισμού  των  ορίων
πληρωμών του , όπως αυτά ορίζονται κατά έτος.
     Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του
έργου,  τα  ως  άνω  συμβαλλόμενα  μέρη  εκφράζουν  τη  βούλησή  τους  για
συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Ο κύριος  του έργου ( συμβαλλόμενος Δήμος Βόλου) αναλαμβάνει:

1.  Να  συνδράμει  την  Περιφέρεια  Θεσσαλίας,  παρέχοντας  αρμοδίως
υπογεγραμμένη και θεωρημένη τεχνική μελέτη,  τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
καθώς και τροποποιήσεις αυτών, που τυχόν προκύψουν κατά την υλοποίησή του.

2. Να συντάξει σχέδιο διακήρυξης του Διαγωνισμού.

3. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης 
προσωπικό για την υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί.
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4. 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.
5.Να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση για τον φορέα υλοποίησης στους 
χώρους υλοποίησης των εργασιών καθώς και την χρήση παροχών κοινής 
ωφελείας.
6. Να συνεργάζεται με τον φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του έργου.

7. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Β. Ο φορέας υλοποίησης  του έργου( Περιφέρεια Θεσσαλίας ) αναλαμβάνει:

1. Να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου.

2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα  και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
έργου.

3. Να συνεργαστεί με τον κύριο του έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης.

4.Να  διενεργεί  τους  διαγωνισμούς,  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .

5. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει
των σχετικών συμβάσεων.

6.Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική
παραλαβή.

7.Να προβεί στην παράδοση του Έργου στον Κύριο του ΄Εργου.

8.Να εξασφαλίσει  τη χρηματοδότηση του έργου και την απρόσκοπτη κατανομή
των πιστώσεων.

9.Να παρακολουθεί  τις χρηματοροές  και να πραγματοποιεί  τις πληρωμές του
έργου.

10.Να μεριμνά για  την ενημέρωση του κοινού και  την προβολή του έργου σε
συνεργασία με τον κύριο του έργου.

11. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  Προϋπολογισμός  του  Έργου  της  παρούσας  Προγραμματικής
Σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00)
ευρώ,  συμπ/νου  του  Φ.Π.Α,  εργολαβικού  οφέλους,  αναθεωρήσεων  και
απροβλέπτων. Η ως άνω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 517 και ειδικότερα τον Κ.Α 2014ΕΠ51700026.

Ο φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας) δεν μπορεί
να  αναλάβει  συμβατικές  δεσμεύσεις  έναντι  τρίτων,  που  υπερβαίνουν  το
παραπάνω  ποσό,  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  από  τον  κύριο  του  έργου
(συμβαλλόμενος Δήμος).

9



ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα
συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή
του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης.

Η διάρκεια υλοποίησης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παρ. 7, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  προγραμματικής
σύμβασης  γίνεται  μόνον  εγγράφως  με  κοινή  συμφωνία  των  συμβαλλομένων
μερών,  κατόπιν  αιτιολογημένης  εισήγησης  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης.Ενδεχόμενη  παράταση  της  χρονικής  διάρκειας  της
προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί  να συνεπάγεται  επέκταση του φυσικού
και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.  Για  την  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  αντικειμένου  της  παρούσας
Προγραμματικής  Σύμβασης συστήνεται  επταμελής  Επιτροπή με  την  επωνυμία
«Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης»,  με  έδρα  το  Βόλο,  αποτελούμενη  από
εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως
ακολούθως:

α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου.

β. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια
όργανα  των  συμβαλλομένων  μερών.  Καθένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη
διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην
Επιτροπή.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η
αναγκαία  οργανωτική  και  γραμματειακή  υποστήριξη  για  τη  λειτουργία  της
Επιτροπής θα παρέχεται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α.  Η  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  αναφερομένων  στην  παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση.

β.  Ο συντονισμός μεταξύ  των  συμβαλλομένων μερών και  η  εν  γένει  επίλυση
τυχόν προβλημάτων.

γ. Η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Η  Επιτροπή  εισηγείται  για  τα  παραπάνω  στα  όργανα  που  είναι  αντιστοίχως
αρμόδια να προβούν σε ενέργειες κατά την κείμενη νομοθεσία.
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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 και συνεδριάζει μετά από αίτημα
οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που
προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να
καλεί  στις  συνεδριάσεις  υπηρεσιακά  στελέχη  του  φορέα  από  τον  οποίο  έχει
ορισθεί  και  τα  οποία είναι  εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται
σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα
τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε
κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  και  δεσμεύουν  όλους  τους
συμβαλλόμενους φορείς. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

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

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο  Φορέας  Υλοποίησης  ευθύνεται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  παρούσας
προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση
των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο
του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο  Φορέας  Υλοποίησης  εκπροσωπεί  δικαστικώς  και  εξωδίκως  τον  Κύριο  του
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη
της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την
Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  παρούσας  σύμβασης,  δύναται  να
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και
στο  πλαίσιο  των  συμφωνημένων  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  των
συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α)  η  απασχόληση  προσωπικού  συμβαλλόμενου  της  παρούσας  για  τις
ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά
από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση. 

Β)η  παραχώρηση  της  χρήσης  ακινήτων,  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων
Φορέα της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον
φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Υποκατάσταση. 

Απαγορεύεται  ρητώς  υποκατάσταση  φορέα  από  τρίτο  για  την  υλοποίηση  του
Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας ευθύνεται για κάθε πταίσμα
του  τρίτου  έναντι  των  συμβαλλομένων  στην  παρούσα  προγραμματική,  ενώ
συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα αυτού.

12.2 Πνευματικά δικαιώματα. 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον
Φορέα Υλοποίησης (και  τους  προστηθέντες  και  αντισυμβαλλομένους  του)  στο
πλαίσιο  εκτέλεσης  της  παρούσας  Σύμβασης  και  των  συμβάσεων  που  θα
υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης  για την υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην
ιδιοκτησία  του  κυρίου  του  έργου,  ο  οποίος  έχει  το  δικαίωμα  να  τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων
του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του
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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 καταβολή αμοιβής.

12.3 Εμπιστευτικότητα.

Καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας
Υλοποίησης  (  και  οι  προστεθέντες  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  την  υλοποίηση  του  Έργου  και  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας  της προγραμματικής 
σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του οικονομικού 
αντικειμένου αυτής.

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 επτά
(7)  πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Βόλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ»

2. Κύριος του έργου: Δήμος Βόλου

3. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας

4. Τεχνική περιγραφή της πράξης:

Το παρόν έργο αφορά στις εργασίες  για την  Συντήρηση - Βελτίωση Αθλητικών
Εγκαταστάσεων  σταδίου  Νεάπολης  Βόλου  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  ΠΕ
Μαγνησίας.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης και
των  νέων  διαρρυθμίσεων  στις  υφιστάμενες  υποδομές  του  γηπέδου  της
Νεάπολης,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στα  ισχύοντα  πρότυπα  αθλητικών
εγκαταστάσεων:
   Α)  Στο εσωτερικό του κτιρίου:
 Διαμόρφωση ενός από τα δύο παλαιά γυμναστήρια του κτιρίου σε χώρους

υγιεινής για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους, χώρο Πρώτων Βοηθειών, σε
χώρο για τα ΜΜΕ, σε χώρο ιατρείου και σε χώρο διαιτητή.

 Διαμόρφωση χώρου Dopingcontrol, με χώρο υγιεινής
 Διαμόρφωση χώρου Παρατηρητή
 Ανακαίνιση των δύο υφιστάμενων Αποδυτηρίων
 Ανακαίνιση του Κυλικείου
 Εσωτερικές  Διαρρυθμίσεις  ώστε  ο  χώρος  του  Γυμναστηρίου  να  έχει

πρόσβαση από το εσωτερικό του Γηπέδου 
 Κατασκευή Νέων Χώρων Υγιεινής κοντά στο χώρο εισόδου 

Β) Στο εξωτερικό του κτιρίου:
 Κατασκευή Μεταλλικών Στεγάστρων Πέργκολας με πολυκαρβονικό στην

είσοδο του Γηπέδου  και έξω από τους χώρους υγιεινής των φιλάθλων. 
 Μεταλλική Κατασκευή - στέγαστρο φισούνα που στο σύνολό της  με την

υφιστάμενη κατασκευή θα έχει μήκος 25,00μ
 Τοποθέτηση  πρόσθετου  κιγκλιδώματος  στην  κερκίδα  φιλοξενουμένων

φιλάθλων
 Αντικατάσταση  μέρος των  εξωτερικών κουφωμάτων
 Επιχρίσματα σε επιφάνειες του κτιρίου όπου είναι απαραίτητο
 Βάψιμο  των Εξωτερικών επιφανειών  του κτιρίου όπου είναι απαραίτητο
 Βερνικοχρωματισμοί της Κατασκευής Μεταλλικών Στεγάστρων
 Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες,  και  συγκεκριμένα  ύδρευση  –

αποχέτευση,  ισχυρά  –  ασθενή  ρεύματα,  κλιματισμός  και  ενεργητική
πυροπροστασία του κτιρίου. 

5. Προϋπολογισμός: 250.000,00 €

14



6. Διάρκεια υλοποίησης έργου

Διάρκεια σε μήνες
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΒΟΛΟΥ

3 μήνες

Σύνολο έργου 3 μήνες

7. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης : 23 Μήνες

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής 
Σύμβασης *

Διάρκεια σε μήνες

Έγκριση τευχών δημοπράτησης 0,5

Δημοσίευση διαγωνισμού (παρ. 1α, αρ. 121 / Ν 4412/2016) 1

Διαγωνισμός – Κατακύρωση – Προσυμβατικός έλεγχος – 
Πρόσκληση – Υπογραφή σύμβασης (αρ. 97 / Ν 4412/2016)

3

Διάρκεια υλοποίησης – ενέργειες παράδοσης (αρ. 12 
Διακήρυξης έργου)

3

Υποχρεωτική συντήρηση (αρ. 171 / Ν 4412/2016) 15

Κλείσιμο έργου (Λογιστικά, ΙΚΑ, Τελικός λογαριασμός, 
παράδοση έργου)

0,5

Σύνολο Πράξης 23
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