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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016  

 

Μεταξύ  

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

και  

της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ 

 

για την υλοποίηση της σύμβασης  3 του Τεχνικού Δελτίου Έργου με τίτλο: 

«Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.: 

ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση» 

στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: 

Kαταπολέμηση παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας RRF 16703 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ ΜIS 5165771),  

 

 «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. 

Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση 

σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου»  

 

του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

Μάρτιος 2023 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ THN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3» του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:  

 

«Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.: 

ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση» 

 

στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο:  

Kαταπολέμηση παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας RRF 16703 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ ΜIS 5165771),  

 

«Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. 

Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση 

σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 

 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

«Ελλάδα 2.0» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 13-03-2023, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

1. Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εδρεύει στην Αθήνα (Νίκης 5-7) και 

εκπροσωπείται κατά το νόμο από την κα Ευαγγελία Βασιλικού, Υπηρεσιακή Γραμματέα 

του ΥΠΑΝΕΠ (1ος συμβαλλόμενος ή Αναθέτουσα αρχή ή Κύριος του Έργου). 

2. 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, (2ος 

συμβαλλόμενος ή ΜΟΔ ΑΕ ή Φορέας υποστήριξης και κατασκευής), 

 

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 44 αυτού,  

2. Το Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α' 146/29.7.2020), με τον οποίο ιδρύθηκε η «Διυπηρεσιακή 

Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) », 

3. Το άρθρο 33 ν.3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 234 ν.4727/2020 

(ΦΕΚ Α΄184) και το άρθρο 62 του ν. 4914/2022,  

4. Την ΥΑ υπ’ αριθμ. 124183/2021 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) 

Α.Ε.» (ΦΕΚ Β` 5487) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
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5. Την υπ’ αριθμ. 29530/13-3-2020 (ΦΕΚ 187 Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, με την οποία διορίζεται στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 

Υπουργείου η Βασιλικού Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, 

6. Την υπ’ αρ. 54061/25-05-2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9ΙΣΧ46ΜΤΛΡ-ΘΕ7)  με θέμα: 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», 

7. Την υπ’ αρ. 13640/03-02-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

(ΑΔΑ: 9ΙΣΧ46ΜΤΛΡ-ΘΕ7)  με θέμα: «Ορισμός Διοικητή της ΔΙΜΕΑ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

104/2021), 

8. Τον Κανονισμό Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ (υπ’ αριθμ. 2/16128/0025 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ Β’ 476/2014), 

9. Την υπ’ αρ. 32788 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 11/03/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο «Εισαγωγή νέων, 

σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση 

προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών 

ελέγχου παράνομου εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771) με την οποία η 

χρηματοδότηση του Έργου εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 18091 ΕΞ 2023/ 3-2-2023 Τροποποίηση 

Απόφασης Ένταξης του Έργου, 

10. Την υπ’ αρ. 27324/14-03-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

(ΑΔΑ: ΨΧΖΕ46ΜΤΛΡ-ΥΕΩ) για την ένταξη του έργου με τίτλο «Εισαγωγή νέων, 

σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση 

προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών 

ελέγχου παράνομου εμπορίου» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ MIS  ΤΑ 5165771) στο ΠΔΕ 2022 στην 

ΤΑ 019, 

11. Την ΚΥΑ με αριθμ. 134453/23.12.2015 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

ΚΥΑ 46274/26.09.2014(ΦΕΚ 2573 Β’)», 

12. Tην από 10.03.2022 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΥΠΑΝΕΠ) και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 

(ΤΑΙΠΕΔ) για το Έργο «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης για 

τις δράσεις 16703, 16711, 16634,16624,16618,16654, 16621, 16593 και 16543», όπως 

τροποποιήθηκε με την από 31.10.2022 1η Τροποποιητική Σύμβαση, 

13. Την από 20.04.2022 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΥΠΑΝΕΠ) και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 

(ΤΑΙΠΕΔ) για το έργο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) 

«Καταπολέμηση του παραεμπορίου και Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας»,  
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14. To με αρ. πρωτ. 133435 - 08-12-2021/09-12-2021 αίτημα του Γραφείου Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 

ΥΠΑΝΕΠ να υποστηριχθεί από την ΜΟΔ εγκρίνοντας τη Σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου που αναφέρονται στον τίτλο της παρούσας,  

15. Την με αρ. 18091 ΕΞ/ΥΠΟΙΚ 03.02.2023 (ΑΔΑ: 9ΧΧΡΗ-ΨΩ7) Τροποποίηση της 

απόφασης ένταξης του έργου «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, 

ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και 

διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» 

(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

16. Tο με αρ. πρωτ.6246/2021/ΚΑ/εμ/14-12-2021 έγγραφο απάντησης της ΜΟΔ με θέμα 

«Συνεργασία με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της μεταρρυθμιστικής δράσης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ), με τίτλο «Καταπολέμηση του 

παραεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας», 

17. Την υπ’ αριθμ. 622/θέμα 8ο/03.03.2023απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΜΟΔ ΑΕ (ΑΔΑ ΨΘΨΙ46ΨΧΨΤ-ΙΗΟ), για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής 

Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της,  

 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις που τον διέπουν, δεν διαθέτει 

τεχνική υπηρεσία και τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.4412/2016 και ως 

εκ τούτου δεν μπορεί να διεξάγει αυτοδύναμα τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη των 

κατωτέρω ενεργειών που αφορούν στην μελέτη και κατασκευή για την κτιριακή ανακαίνιση 

του χώρου γραφείων, όπου θα στεγάζεται το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΔΙΜΕΑ, που εδρεύει 

στον 4ο όροφο του κτιρίου του ΥΠΑΝΕΠ, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. 

Οικονομικών, επί της οδού Κάνιγγος 20, στην πλατεία Κάνιγγος. Ειδικότερα, το έργο έχει 

ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στα πλαίσια 

του Έργου με τίτλο «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών 

εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και 

εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» και κωδικό δράσης 16703, ως 

υποέργο 1 (Σύμβαση με α/α 3) με τίτλο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και 

ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της 

αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.» . 

Για την υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου του ενταγμένου υποέργου κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη ανάληψης από τη ΜΟΔ ρόλου Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΝΕΠ δεδομένου ότι: 

ΑΔΑ: 68Μ346ΨΧΨΤ-Κ3Γ



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΔ ΑΕ και ΥΠΑΝΕΠ - ΔΙΜΕΑ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 5 

     

 
 

 ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 

την εκτέλεση της Σύμβασης 3 του ΤΔΕ του προαναφερόμενου έργου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016, 

 το ΥΠΑΝΕΠ με την από  10.03.2022 Σύμβαση έχει συμβληθεί με το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) προκειμένου αυτό να αναθέτει, μεταξύ άλλων, μελέτες 

ωρίμανσης και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάθεση ή/ και 

υλοποίηση των εννέα (9) Δράσεων του ΥΠΑΝΕΠ, μεταξύ αυτών και η Δράση 16703. Στο 

πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης το ΤΑΙΠΕΔ θα αναθέσει τις μελέτες που απαιτούνται για 

την ανάθεση της Σύμβασης 3 του ΤΔΕ, ως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσας,  

 το ΥΠΑΝΕΠ με την από 20.04.2022 Σύμβαση έχει συμβληθεί με το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) προκειμένου αυτό να εκτελεί χρέη  διενεργούσας αρχής 

στους διαγωνισμούς των κυρίων συμβάσεων και να παρακολουθεί την εκτέλεση των 

κύριων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω υπαλλήλων και συμβούλων του, 

επικουρώντας την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Δικαιούχου που είναι επιφορτισμένη 

με τη διοίκηση και την παρακολούθηση της εκάστοτε κύριας σύμβασης  ή την υπηρεσία 

η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή την επιτροπή που συγκροτείται 

επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και εκδίδει εισηγήσεις προς τα ανωτέρω 

όργανα  της Αναθέτουσας Αρχής για τις υπηρεσίες των αναδόχων, για την παραλαβή 

κάθε σταδίου των συμβάσεων και για την έγκριση τυχόν μελετών, όπου απαιτείται, 

 η δε ΜΟΔ ΑΕ διαθέτει ικανό αριθμό τεχνικών στελεχών για την κάλυψη των 

προαναφερόμενων αναγκών του ΥΠΑΝΕΠ και έχει δημιουργήσει τεχνική υπηρεσία με 

τμήματα μελετών και έργων προκειμένου να μπορεί να ασκήσει ρόλο αναθέτουσας 

αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για μελέτες και έργα φορέων με αδυναμίες, 

σύμφωνα με την ΥΑ 124183/16.11.2021 (ΦΕΚ 5487 Β), «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 

Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.», όπως εκάστοτε ισχύει , 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στα αρ. 12 παρ. 6 και 44 του Ν. 

4412/2016, καθώς και στο άρθρο 234 του Νόμου 4727/2020, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του 

προαναφερόμενου έργου, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς 

όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, προκειμένου να αναλάβει η ΜΟΔ με την 

Τεχνική της Υπηρεσία το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

στην επίβλεψη – παρακολούθηση του έργου (εργολαβίας), καθώς και καθήκοντα θεώρησης 

και έγκρισης της μελέτης εφαρμογής, μετά από την έκδοση της υπ’ αρ. 32788ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 

11/03/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ένταξης 

του Έργου με τίτλο «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών 

εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και 
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εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165771) με την 

οποία η χρηματοδότηση του Έργου εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάληψη εκ μέρους της 

ΜΟΔ ΑΕ, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της, του ρόλου της Προϊσταμένης Αρχής 

και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της εργολαβίας καθώς και καθήκοντα θεώρησης και 

έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του 

υποέργου «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού 

κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της 

ΔΙ.ΜΕ.Α» όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την Απόφαση 

Ένταξης του Έργου.  

Ειδικότερα:: 

 Για την μελέτη εφαρμογής, η οποία θα ανατεθεί με βάση τον Κανονισμό Προμηθειών του 

ΤΑΙΠΕΔ, αναλαμβάνει το ρόλο αναθέτουσας αρχής και διοίκησης της σύμβασης το ΤΑΙΠΕΔ 

και η ΜΟΔ μέσω  της τεχνικής της υπηρεσίας αναλαμβάνει την θεώρηση και έγκριση της 

μελέτης. Βάσει της μελέτης εφαρμογής θα συνταχθούν με ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ τα τεύχη 

της ανάθεσης του έργου με βάση το Ν. 4412/2016. 

 Για το έργο, το οποίο προβλέπεται να ανατεθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

(κύρια σύμβαση) αναθέτουσα αρχή είναι το ΥΠΑΝΕΠ ενώ διενεργούσα το διαγωνισμό 

αρχή είναι το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011. Η 

ΜΟΔ μέσω της ΔΤΥ υπογράφει μαζί με το ΥΠΑΝΕΠ ως κύριο του έργου τη σύμβαση με τον 

ανάδοχο και αναλαμβάνει την επίβλεψη και παραλαβή του έργου.  

 

Η πράξη είναι ενταγμένη με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 2022ΤΑ01900004 της ΣΑΤΑ 019 στο ΠΔΕ, με 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης 3 του Τεχνικού  (Σύμβασης) με α/α 3, ποσού 

966.588,24€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος δύναται να μεταβληθεί με 

τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32788 ΕΞ 2022/11.03.2022 απόφασης ένταξης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 18091 ΕΞ 

2023/ 3-2-2023 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου. 

«Δικαιούχος της χρηματοδότησης του έργου» είναι το ΥΠΑΝΕΠ, το οποίο μέσω των 

οικονομικών του υπηρεσιών, έχει την ευθύνη της πληρωμής των λογαριασμών του 

αναδόχου του έργου, όπως αυτοί θα εγκρίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 

της ΜΟΔ.  

Οι αναγκαίες επιτροπές για την ανάθεση της κύριας σύμβασης (εργολαβία) ορίζονται από το 

ΤΑΙΠΕΔ με την υποστήριξη του ΥΠΑΝΕΠ, ενώ για την εκτέλεση της εργολαβίας (επίβλεψη και 

παραλαβή) αυτής ορίζονται από τη ΜΟΔ.  
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Οι αρμοδιότητες των οργάνων και των επιτροπών περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και 

ειδικότερα στο Ν. 4412/2016. 

Σε ότι αφορά στο ρόλο της ΜΟΔ ΑΕ, τα αποφαινόμενα όργανα για την θεώρηση και έγκριση 

της μελέτης εφαρμογής και την επίβλεψη και παραλαβή της κύριας σύμβασης (εργολαβίας) 

είναι αυτά που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ όπως 

αυτός εγκρίθηκε με την 544/3ο θέμα/20.11.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΜΟΔ ΑΕ και ισχύει εκάστοτε.  

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση της κύριας σύμβασης του έργου 

κατανέμονται ως εξής: 

1. Αναθέτουσα Αρχή του έργου: ΥΠΑΝΕΠ  

2. Διενεργούσα τον διαγωνισμό για το έργο Αρχή: το ΤΑΙΠΕΔ 

3. Κύριος του Έργου: ΥΠΑΝΕΠ 

4. Φορέας Λειτουργίας: η ΔΙΜΕΑ 

5. Φορέας θεώρησης και έγκρισης της μελέτης εφαρμογής και κατασκευής της 

εργολαβίας: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. 

6. Προϊσταμένη Αρχή για τη ΜΟΔ: Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

ΜΟΔ Α.Ε. - Πρόεδρος ΜΟΔ ΑΕ - Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ Α.Ε. 

7. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της τεχνικής υπηρεσίας της 

ΜΟΔ Α.Ε. 

8. Τεχνικό Συμβούλιο (κατά την εκτέλεση): Τεχνικό Συμβούλιο της ΜΟΔ Α.Ε. 

9. Φορέας υλοποίησης (κατά την έννοια της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 

(Β΄ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας», όπως ισχύει): το ΥΠΑΝΕΠ και η ΜΟΔ, έκαστος κατά τον λόγο της 

αρμοδιότητάς του και το ΤΑΙΠΕΔ ως διενεργούσα το διαγωνισμό Αρχή. 

10. Υπουργείο Ευθύνης (κατά την έννοια της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών): το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Η σύμβαση ανάθεσης του έργου συνάπτεται μεταξύ ΥΠΑΝΕΠ, ΜΟΔ και αναδόχου. 

Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι ο ανάδοχος του έργου  εκτελεί τη σύμβαση που 

του ανατίθεται για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υποστήριξης και 

Κατασκευής (ΜΟΔ) ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης αρχής. Ρόλο Διενεργούσας Αρχής για το έργο 

αναλαμβάνει για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΥΠΑΝΕΠ, αποτελεί την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η σύμβαση ανάθεσης με τον ανάδοχο της μελέτης εφαρμογής του έργου της παρούσας 

Σύμβασης θα συνάπτεται μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ (αναθέτουσα αρχή) και αναδόχου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο εκδίδονται τα τιμολόγια του 

αναδόχου και το οποίο διενεργεί τις πληρωμές. Η διοίκηση και επίβλεψη της υλοποίησης της 
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σύμβασης της μελέτης θα γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο μετά από έλεγχο εισηγείται την 

θεώρηση και έγκριση της μελέτης από τη ΜΟΔ. Μετά την θεώρηση και έγκριση της μελέτης 

θα γίνει παραλαβή της από το ΤΑΙΠΕΔ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου (ΥΠΑΝΕΠ) αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της κατασκευής του έργου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (με το ΤΑΙΠΕΔ ως διενεργούσα το 

διαγωνισμό αρχή). 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής τυχόν διαθέσιμο 

προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη της εκτέλεσης του 

έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής τις αναγκαίες πληροφορίες και 

μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας και δι’ αυτού να συνεργάζεται και να 

συνεπικουρεί τους εκπροσώπους του Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής. 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές 

και τις λειτουργικές διαδικασίες. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής την αναγκαία 

πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών 

του έργου.  
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 Να διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες προς στην αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του 

Ταμείου Ανάκαμψης, που παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος 

(συμπλήρωση δελτίων κ.ά.).  

 Να διασφαλίσει, με την συνδρομή των αναδόχων μελετητών και τη συνεργασία της 

τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ, την λήψη των αδειοδοτήσεων του Έργου, οι οποίες 

απαιτούνται για την ανάθεση και ολοκλήρωση της κατασκευής (εργολαβίας). 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των αναγκαίων χώρων 

για την υλοποίηση του έργου και την προστασία του χώρου του Έργου από ενέργειες 

βανδαλισμού και παράτυπης χρήσης των χώρων, μετά την διοικητική παραλαβή για 

χρήση. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής για την ενημέρωση του 

κοινού και την προβολή του έργου.  

 

2.2. Ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής (ΜΟΔ ΑΕ) αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως φορέας θεώρησης και έγκρισης της μελέτης εφαρμογής, σε 

συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και ως φορέας επίβλεψης και παραλαβής της κατασκευής 

του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 

τεχνικού υποέργου. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τις οποίες αποστέλλει στην 

αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης/συντονισμού που παρακολουθεί την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 Να τηρεί τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης έργου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

 Να συνεργάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει την ευθύνη να καταρτίζει τα τεύχη 

ανάθεσης της κατασκευής του έργου και να λαμβάνει τις αναγκαίες προεγκρίσεις 

κατά την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, όπου αυτές απαιτούνται. 

 Να συνυπογράφει από κοινού με τον Κύριο του Έργου τη σχετική σύμβαση με τον 

ανάδοχο της κατασκευής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 
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 Να φροντίζει και να επιβλέπει μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από τον ανάδοχο- 

εργολάβο εκτέλεσης του του έργου (εργολαβίας) για την πρόληψη πάσης φύσεως 

ατυχημάτων κατά την εκτέλεση αυτού. 

 

Η διαπίστωση της εκπλήρωσης των καθηκόντων του Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής 

πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου, δια του προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών 

του, σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης, με διατύπωση έγγραφου αιτήματος 

ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται ο έλεγχος του Κυρίου του Έργου κατά τις 

φάσεις εκπλήρωσης της παρούσας σύμβασης. Στην υλοποίηση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης, δεν υπάρχουν πράξεις και ενέργειες του Φορέα Υποστήριξης και 

Κατασκευής πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Κυρίου του Έργου, με 

εξαίρεση τυχόν εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης του 

τεχνικού έργου (εργολαβίας), αλλά είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου του. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα καθήκοντα της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία με το Τμήμα Μελετών Τεχνικών 

Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (ΔΤΥ) της, θα συμμετάσχει ως φορέας θεώρησης 

και έγκρισης μελετών στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, η διαδικασία έγκρισης των 

μελετών θα ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 189 «Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης» του Νόμου 4412/2016, ως ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η ΜΟΔ για την άσκηση της αρμοδιότητας που της ανατίθεται με την παρούσα δεν θα έχει 

αμοιβή στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Οι τυχόν δαπάνες των στελεχών της 

Τεχνικής της Υπηρεσίας (μετακινήσεις κλπ) θα καλύπτονται από τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της ΜΟΔ και δεν θα βαρύνουν το ΥΠΑΝΕΠ.  

Η χρηματοδότηση της κύριας σύμβασης (κατασκευής), θα προέλθει από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Εθνικό σκέλος της ΣΑΤΑ 019, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 

2022ΤΑ01900004, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της υπ’ αρ. 32788ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 11/03/2022 

(ΑΔΑ: ΨΧΦΑΗ-3ΨΔ) Απόφαση Ένταξης του Έργου, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της 

Σύμβασης 3 του ΤΔΕ, ποσού 966.588,24€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 18091 ΕΞ 2023  / 3-2-2023 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

του Έργου και δύναται να τροποποιηθεί εκ νέου 

Ο τεχνικός, οικονομικός και λογιστικός έλεγχος της σύμβασης κατασκευής, καθώς και ο 

τρόπος και οι όροι χρηματοδότησης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και 

του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν, την εν γένει νομοθεσία που διέπει το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τους 

όρους της οικείας διακήρυξης.   
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Ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις 

έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον 

Κύριο του Έργου. 

Οι υπηρεσίες του αναδόχου της σύμβασης κατασκευής τιμολογούνται στον Κύριο του Έργου, 

ο οποίος έχει την ευθύνη της διενέργειας των πληρωμών και της άσκησης της οικονομικής 

διαχείρισης του έργου. 

Το κόστος της μελέτης εφαρμογής που ανατίθεται και πληρώνεται από το ΤΑΙΠΕΔ δεν 

περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό και βαρύνει το ΤΑΙΠΕΔ (που δεν είναι 

συμβαλλόμενος στην Προγραμματική Σύμβαση) 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με 

την ολοκλήρωση της έγκρισης της τεχνικής μελέτης και του φυσικού αντικειμένου της 

κατασκευής του έργου, την παράδοσή τους στον Κύριο του Έργου καθώς και την παραλαβή 

τους από το αρμόδιο Όργανο με ευθύνη της ΜΟΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία 

νομοθεσία, στα χρονοδιαγράμματα των τευχών δημοπράτησης, στο τεχνικό δελτίο του έργου 

και στη σύμβαση εκτέλεσης του τεχνικού υποέργου (εργολαβίας).  

H διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης εκτιμάται μέχρι το 

τέλος του 2025 και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται 

μετά από σύμφωνη γνώμη 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 στα 

γραφεία του ΥΠΑΝΕΠ στην Αθήνα (Νίκης 5-7, Αθήνα) 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (ΥΠΑΝΕΠ), με τον αναπληρωτή του, ο οποίος 

ορίζεται και πρόεδρος της Επιτροπής 

 δύο (2) εκπροσώπους της ΜΟΔ ΑΕ με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον 

πρόεδρο της ΜΟΔ  

 έναν (1) εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ με τον αναπληρωτή του, 

 έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΙΜΕΑ με τον αναπληρωτή του. 
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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.  

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 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. Οι συνεδριάσεις δύναται να 

γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 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 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 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 

οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 

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

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής  ευθύνεται εις 

ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 της 

παρούσας, η διαπίστωση της εκπλήρωσης των καθηκόντων του Φορέα Υποστήριξης και 

Κατασκευής πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου σε οποιαδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας υλοποίησης, με διατύπωση έγγραφου αιτήματος ενημέρωσής του. Αν ο Φορέας 

Υποστήριξης και Κατασκευής δεν ανταποκριθεί στο αίτημα ενημέρωσης του Κυρίου του 

Έργου, τότε ο Κύριος του Έργου συγκαλεί την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύουν 

τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής  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 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια 

Δικαστήρια των Αθηνών. 

ΑΡΘΡΟ 10 

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 η 

απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης Υποστήριξης και 

Κατασκευής  αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό 

ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής η 

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο 

Φορέας Υλοποίησης Υποστήριξης και Κατασκευής  ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου 

έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα 

Υποστήριξης και Κατασκευής . 

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από το Φορέα Υποστήριξης και Κατασκευής  (και τους προστηθέντες και 

αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης Υποστήριξης και Κατασκευής στο 

πλαίσιο υλοποίησης του των τεχνικών υποέργων 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. 

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

λύση αυτής, ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής  (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 την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Τα μέρη συμφωνούν να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν 

επεξεργάζονται επ’ ευκαιρία ή για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και να 

τηρούν τις κείμενες διατάξεις της ενωσιακού και εθνικού δικαίου.        

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 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.  

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ο Κύριος του Έργου αδυνατεί να: 
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Α) χρηματοδοτήσει κάποια μελέτη που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα αλλά είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας ή  

β) πληρώνει εγκαίρως τους εγκεκριμένους λογαριασμούς των αναδόχων, με αποτέλεσμα να 

μην υλοποιούνται οι συμβάσεις απρόσκοπτα ή 

γ) επιλύσει οποιαδήποτε θέμα σχετίζεται με την κυριότητα του ακινήτου, στο οποίο θα 

υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα έργα,  

ο Φορέας Υποστήριξης και Κατασκευής έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και αζημίως την 

παρούσα σύμβαση. 

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 το ΥΠΑΝΕΠ Για την ΜΟΔ ΑΕ Για τη ΔΙΜΕΑ 

(έλαβα γνώση) 

 

 

 

Ευαγγελία Βασιλικού 

Υπηρεσιακή Γραμματέας του 

ΥΠΑΝΕΠ 

 

 

 

Γεώργιος - Εμμανουήλ 

Παπαδημητρίου 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

Χαράλαμπος Μελισσινός 

Διοικητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ) ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τίτλος Υποέργου – αντικείμενο της παρούσας: (Σύμβαση α/α 3) «Δημιουργία σύγχρονου, 

υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.»  

Ενδεικτικός Π/Υ και περιεχόμενο: 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιθυμεί και έχει προγραμματίσει την στέγαση της 

Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α) στον 4ο Όροφο του κτιρίου του 

Υπουργείου που βρίσκεται επί της πλατείας Κάνιγγος και περικλείεται από τις οδούς 

Κάνιγγος, Πλ. Κάνιγγος, Τζωρτζ και Καποδιστρίου. Για το λόγο αυτό, θα υλοποιήσει το έργο, 

που θα αφορά στην λειτουργική διαρρύθμιση και κτηριακή ανακαίνιση του 4ου ορόφου 

σύμφωνα με τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της (ΔΙ.ΜΕ.Α), καθώς και μιας υπόγειας 

αποθήκης (Α4) του κτιρίου για την αποκλειστική χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας (ΔΙ.ΜΕ.Α). 

Α.1 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του έργου περιλαμβάνει:  

 Σαράντα (40) γραφεία (401.Α– 402.Β, 408-443)  

 Μια (1) αίθουσα Επιχειρησιακού κέντρου ΔΙ.ΜΕ.Α (403-407)  

 Δύο (2) χώρους αρχείων (Α.Δ1, Α.Δ2)  

 Ένα (1) χώρο αποθήκης (W.1) 

 Δύο (2) μικρούς χώρους προετοιμασίας φαγητού / κουζίνες (K.1 – K.2) 

 Έξι (6) χώρους υγιεινής – WC ανδρών & γυναικών οργανωμένους σε τρία 

συγκροτήματα 

 Έναν (1) νέο χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ 

Η κυκλοφορία (οριζόντια και κατακόρυφη) παραμένει ως έχει, δεδομένου ότι πληροί τις 

ισχύουσες προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα δημόσια κτίρια (ως προς την ύπαρξη 

ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, τα ανεμπόδιστα πλάτη διαδρόμων, την εξασφάλιση ισόπεδων επιπέδων 

κ.ο.κ.). Για την ευχερέστερη λειτουργία του χώρου και κίνηση των χρηστών η Μελέτη 

Εφαρμογής περιλαμβάνει και Μελέτη Σήμανσης. 

Η κύρια χρήση παραμένει η ίδια με την υφιστάμενη, δηλαδή χώροι γραφείων. 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

ΑΔΑ: 68Μ346ΨΧΨΤ-Κ3Γ



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΔ ΑΕ και ΥΠΑΝΕΠ - ΔΙΜΕΑ για ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 17 

     

 
 

Α’ ΥΠΟΓΕΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ Α4 

ΑΥ.1. Καθαιρέσεις: Καθαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων δοκού, όπου απαιτείται 

αποκατάσταση. Αποκατάσταση οξειδωμένου οπλισμού με αναστολέα διάβρωσης. 

Αποκατάσταση σαθρών τμημάτων τσιμέντου με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα. 

Επίχριση επιφάνειας με επισκευαστικό επίχρισμα μιας στρώσης χωρίς ασβέστη 

ΑΥ.2. Χρωματισμός επιχρισμάτων και σιδηρών επιφανειών.  

Δ’ ΟΡΟΦΟΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΟ.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Καθαιρέσεις κεραμικών πλακιδίων δαπέδων, κεραμικών πλακιδίων τοίχων και παλαιών ειδών 

υγιεινής στους χώρους των WC, αποξήλωση μεταλλικής λάμας (αρμοκάλυπτρο) στους τοίχους 

του κεντρικού διάδρομου, αποξηλώσεις ψευδοροφών παντός τύπου, αποξηλώσεις 

εσωτερικών ξύλινων θυρών με τις κάσσες, αποξηλώσεις επιστρώσεων πλαστικών πλακιδίων 

δαπέδου που περιέχουν αμίαντο, αποξήλωση παλαιών τοπικών κλιματιστικών συσκευών 

τοίχου Split Unit, αποξήλωση διαχωριστικών τοίχων τουβλοδομής ή ξηράς δόμησης MDF με 

πλήρη αποκατάσταση του επιχρίσματος των τμημάτων τοιχοποιίας ή οροφής που έρχονται σε 

επαφή. Τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) δεν θα αποξηλωθούν. 

Θα χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα σωληνωτά μεταλλικά ικριώματα - σκαλωσιές μορφής 

πύργου μέχρι το ύψος 3,30μ που θα καλύπτουν τις διατάξεις της νομοθεσίας και θα παρέχουν 

πλήρη ασφάλεια στο εργατικό προσωπικό. Δεν θα εγκατασταθούν εξωτερικά Ικριώματα παρά 

μόνο εσωτερικά, όπου απαιτηθούν. 

ΔΟ.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΑ – ΤΟΙΧΟΙ ΓΕΝΙΚΑ. 

Τα δάπεδα των WC θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια και οι τοίχοι θα επενδυθούν 

επίσης. Τα κεραμικά πλακίδια στους τοίχους θα τοποθετηθούν μέχρι το ύψος ανάρτησης της 

ψευδοροφής. 

Οι κουζίνες θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια μόνο στον «καθρέφτη» δηλαδή στο κενό 

που μορφώνεται μεταξύ πάγκου και ντουλαπιών (πλάτη πάγκου) καθώς και πίσω από τους 

νεροχύτες. 

Το δάπεδο από μωσαϊκό στους κεντρικούς διαδρόμους θα διατηρηθεί. Θα γίνει συντήρηση 

που θα περιλαμβάνει επιδιόρθωση τοπικά. Σε όλους τους χώρους των γραφείων και 

προθαλάμων, όπου το δάπεδο είναι μωσαϊκό και ήταν καλυμμένο με πλαστικά πλακίδια μετά 

την αποξήλωση των πλαστικών πλακιδίων και την εξυγίανση της τελικής επιφάνειας θα 

ακολουθήσει συντήρηση που θα περιλαμβάνει επιδιόρθωση τοπικά σε σημεία που υπάρχει 

ελάττωμα ή οπή (που έχει προκύψει πχ. από την αποξήλωση των ξύλινων κασών) από 

εξειδικευμένο κονίαμα κατάλληλο για στοκάρισμα. 
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ΔΟ.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ WC & WC ΑΜΕΑ 

Θα περιλαμβάνονται σε κάθε χώρο ξεχωριστά: 

Είδη υγιεινής κοινών WC (πλήρη). 

Είδη υγιεινής WC ΑΜΕΑ (πλήρες) 

ΔΟ.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΥΡΩΝ. 

Οι νέες ξύλινες θύρες θα αντικαταστήσουν τις παλιές σε όλα τα ανοίγματα. 

ΔΟ.5. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ. 

ΔΟ.6. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 

ΔΟ.7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΟΡΟΦΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΔΟ.8. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. 

ΔΟ.9. ΞΥΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΟΥΖΙΝΑ – ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ. 

Δ’ ΟΡΟΦΟΣ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Περιλαμβάνονται οι κατωτέρω Η/Μ εγκαταστάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την χρήση 

και την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπό ανακαίνιση χώρων: 

ΔΗ/Μ. 1. ΥΔΡΕΥΣΗ 

Σκοπός της εγκαταστάσεως είναι η άρτια διανομή της απαιτουμένης παροχής νερού σε όλα τα 

σημεία λήψεως του 4ου ορόφου. Στην εγκατάσταση ύδρευσης περιλαμβάνονται το δίκτυο 

σωληνώσεων του πόσιμου νερού, το δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού χρήσεως, με τα 

απαραίτητα μηχανήματα και τις τοπικές εγκαταστάσεις παρασκευής και αποθήκευσης ζεστού 

και οι ταχυθερμαντήρες παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

ΔΗ/Μ. 2.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 

Στην εγκατάσταση αποχέτευσης περιλαμβάνονται  το δίκτυο σωληνώσεων των κτιρίων μέχρι 

τη σύνδεσή τους με τον τελικό αποδέκτη, τα είδη υγιεινής και η σύνδεσή τους με το δίκτυο 

σωληνώσεων, καθώς και τα απαραίτητα εξαρτήματα των χώρων υγιεινής. 

ΔΗ/Μ. 3.   Θέρμανση – Ψύξη – Αερισμός 

Προβλέπεται εγκατάσταση κλιματισμού για όλους τους κύριους χώρους του κτιρίου. Ο 

κλιματισμός των κύριων χώρων του κτιρίου θα γίνει με ανεξάρτητο ημικεντρικό 

πολυδιαιρούμενο – πολυζωνικό σύστημα VRF με ψυκτικό υγρό R-410A. Ο όροφος θα 
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αερίζεται μηχανικά, για να καλύπτονται οι απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ για γραφειακούς χώρους 

των 30 m3/h/άτομο, ενώ οι μονάδες που θα αναλάβουν τον αερισμό του ορόφου θα 

διαθέτουν επίσης εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας με βαθμό απόδοσης 60-70%. Θα 

τοποθετηθούν συνολικά 7 εναλλάκτες αέρα-αέρα τύπου VAM, με συνολική ικανότητα 

παροχής 7000 m3/h. 

ΔΗ/Μ. 4.    Ηλεκτροφωτισμός & Κίνηση 

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται οι πίνακες και υποπίνακες, οι σωληνώσεις και 

καλωδιώσεις φωτισμού και κίνησης, τα φωτιστικά σώματα, οι διακόπτες και οι ρευματοδότες. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων σκοπό έχουν την παροχή ηλεκτρικής 

ισχύος που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου του υπ' όψη έργου σε 

συνθήκες αιχμής ζήτησης 

ΔΗ/Μ. 5 Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 

Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης 

Η εγκατάσταση έχει σκοπό την σύνδεση όλων των θέσεων εργασίας με το δίκτυο δεδομένων. 

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, οι λήψεις και τα παθητικά στοιχεία του 

εξοπλισμού 

Εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης (CCTV) 

Εγκατάσταση ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) 
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