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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.11.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  13165 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

241/2021 
από το πρακτικό της 27ης / 22.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη προμελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 

ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 22.11.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13077/18.11.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 18.11.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β') 

και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 3ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη προμελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 

ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Ο Δήμος Σκοπέλου στο πλαίσιο της διενέργειας αναζήτησης εκπόνησης υπηρεσιών σκοπιμότητας για 

ένταξη υπηρεσιών και προμηθειών σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, όπως το πρόγραμμα 

«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων» (ΟΧΕ Β. Σποράδων) στο πλαίσιο του 

Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, προγραμματίζει την ανάθεση μία σειρά υπηρεσιών και προμηθειών, που θα 

καταδείξουν τη σκοπιμότητα εκπόνησης μελετών και που θα προκύψουν από τα παραδοτέα των προς 

ανάθεση υπηρεσιών και την περαιτέρω ένταξή τους σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

 

Σύμφωνα όμως με το με αρ. πρωτ. 4516/21-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκοπέλου και το με αρ. πρωτ. 5564/31-08-2020 έγγραφο του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκοπέλου δεν έχουν την δυνατότητα να προβούν στην 

υλοποίηση γενικών υπηρεσιών, εργασιών, μελετών και προμηθειών.  

 

Ο Δήμος Σκοπέλου προτείνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, 

μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη προμελέτης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.  

 

Αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας αποτελούν τα εξής κάτωθι περιγραφόμενα, που συνίστατο, 

στην εκπόνηση μελετών  υπό την έννοια της παρ. α της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 του Δ. 

Σκοπέλου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δ. Αγιάς, λόγω της αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δ. 

Σκοπέλου, που συνίσταται στην έλλειψη προσωπικού και στις αυξημένες ανάγκες που έχει ο Δήμος 

προκειμένου να υποβάλει σχέδια ανάπτυξης και προγραμμάτων για την ανάδειξη της περιοχής της νήσου 

Σκοπέλου,  να εκπονήσει την εν λόγω προμελέτη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: εισηγούμαστε: 

 

1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη προμελέτης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ», σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

 

2. Να ορίσετε τους δύο εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, στην  Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 και 100 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το με αριθμό πρωτ. 4516/21-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Σκοπέλου και το με αριθμό πρωτ. 5564/31-08-2020 έγγραφο του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκοπέλου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη προμελέτης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ», σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

 

2. Ορίζουμε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, για την 

παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής: 

- τον Αντιδήμαρχο Τσιώνη Αστέριο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Σμυρλή Βασίλειο,  

- τον Αντιδήμαρχο Ντάγκα Νικόλαο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Κρανιώτη Ευάγγελο. 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και για κάθε άλλο με την 

προγραμματική σύμβαση σχετικό έγγραφο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

Μεταξύ 

ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ & 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Για τη σύνταξη προμελέτης Επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σκοπέλου 

 

 

 

 

 

 

 

[Σκόπελος, ………………] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στη Σκόπελο σήμερα την ………… του μηνός ………..του έτους 2021 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι 

στο εξής “Συμβαλλόμενοι” : 

 

1. Ο Δήμος Σκοπέλου  , που εδρεύει στη Σκόπελο …………….., νόμιμα εκπροσωπούμενος από το 

Δήμαρχό του……………………….., ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος 

και αποδέκτης των μελετών» 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Τον 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. 

1. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού  πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού 

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

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

3. Την από …………… και με α.α. ……………. (ΑΔΑ …………………..) Απόφαση της Ο.Ε περί 

σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της 

σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και της περ.κγ. της παρ.1 του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4690/2020 που ορίζει ότι αρμόδιο 

όργανο για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης είναι η Ο.Ε. 

4. Την από ……………… και με α.α……………….. αρ. πρωτ. ……………. (ΑΔΑ ………….) Απόφαση 

της Ο.Ε του Δήμου Αγιάς περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του 

Δημάρχου Αγιάς  για την υπογραφή της. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο κύριος της μελέτης, στο πλαίσιο της διενέργειας αναζήτησης εκπόνησης υπηρεσιών 

σκοπιμότητας για ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, όπως το πρόγραμμα 

“Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων” (ΟΧΕ Β. Σποράδων) στο πλαίσιο του 

Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, προγραμματίζει τη μελέτη για την εκτέλεση  έργου προς υποβολή 

πρότασης ένταξής του σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Αντικείμενο της παρούσης προγραμματικής συμφωνίας αποτελούν τα εξής κάτωθι 

περιγραφόμενα, που συνίστατο, στην εκπόνηση μελετών  υπό την έννοια της παρ. α της παρ. 9 του 

άρθρου 2 του Ν.4412/2016 του ά συμβαλλομένου από τις τεχνικές υπηρεσίες του β΄συμβαλλομένου, 

λόγω της αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του ά συμβαλλομένου, που συνίσταται στην έλλειψη 

προσωπικού και στις αυξημένες ανάγκες που έχει ο Δήμος προκειμένου να υποβάλει σχέδια 

ανάπτυξης και προγραμμάτων ,  να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη.  

Ήδη έχει προκύψει η επείγουσα ανάγκη σύνταξης της παρακάτω μελέτης. 

 

 

 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧYTΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Σκοπέλου, στη θέση «ΚΕΝΤΡΙΑΣ» ΤΟΥ Δήμου Σκοπέλου, ξεκίνησε την λειτουργία του 

τον Οκτώβριο του 2007. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του, η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του ανέρχεται 

σε 2 έτη (2023). Στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Σκοπέλου 

(Φεβρουάριος 2016) και στην επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
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Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ιούλιος 2016), ο Χ.Υ.Τ.Α. Σκοπέλου προβλέπεται ως 

υποδομή τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και 

τίθεται ο στόχος της αναβάθμισης ‐ επέκτασης του. Το υπ’ όψιν έργο αφορά την επέκταση του 

Χ.Υ.Τ.Α. με την κατασκευή και λειτουργία νέου κυττάρου, με την επέκταση της λεκάνης του 

Υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α.Η  

Θα εκπονηθεί προμελέτη του έργου, ενώ η σύνταξη των μελετών σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης 

θα αποτελέσει μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας, με το σύστημα μελέτης κατασκευής. Με 

δεδομένο ότι στη φάση της προμελέτης είναι καθορισμένα μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, δεν 

είναι δυνατόν να συνταχτούν αναλυτικές προμετρήσεις κι έτσι για τη σύνταξη του  Τεύχους 

Προϋπολογισμού και Τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιηθούν κοστολογικά στοιχεία από αντίστοιχα έργα 

και από τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων. 

 

Η σύνταξη, παρακολούθηση και θεώρηση της μελέτης θα γίνει από τις τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου Αγιάς και η παραλαβή της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Σκοπέλου. 

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 τους 

 

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 παρούσης προγραμματικής συμφωνίας αποτελούν τα εξής κάτωθι περιγραφόμενα, 

που συνίστατο, στην εκπόνηση μελετών  υπό την έννοια της παρ. α της παρ. 9 του άρθρου 2 του 
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Ν.4412/2016 του ά συμβαλλομένου από τις τεχνικές υπηρεσίες του β΄συμβαλλομένου, λόγω της 

αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του ά συμβαλλομένου, που συνίσταται στην έλλειψη προσωπικού και 

στις αυξημένες ανάγκες που έχει ο Δήμος προκειμένου να συντάξει-εκπονήσει μελέτες για την υποβολή 

σχεδίων ανάπτυξης και προγραμμάτων για την ανάδειξη της περιοχής της νήσου Σκοπέλου. 

Ο ά συμβαλλόμενος λόγω έλλειψης επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού αδυνατεί να 

αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που απαιτούνται για τη διοικητική λειτουργία του Δήμου και την 

προετοιμασία του για υποβολή προτάσεων σε διάφορα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία και 

ειδικά ενόψει της  υλοποίησης των διάφορων  προτάσεων που έχουν κατατεθεί για χρηματοδότηση στην 

“Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων” (ΟΧΕ Β. Σποράδων) στο πλαίσιο του 

Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, καθώς και όσων άλλων πρόκειται να υποβληθούν σε άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα. 

Ειδικότερα θα συνταχθεί η παρακάτω μελέτη, σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί στο προοίμιο: 

 

 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  XYTΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Η ανωτέρω μελέτη πέρα των σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής θα περιέχει 

και τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και 

τιμολόγιο(Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Ο κύριος  της μελέτης Δήμος Σκοπέλου αναλαμβάνει: 

1. Να συνδράμει το Δήμο Αγιάς, παρέχοντας στις υπηρεσίες αυτού κάθε απαραίτητη πληροφορία, για 

τη σύνταξη της μελέτης. 

2.Να εξειδικεύσει περαιτέρω και ειδικώς την περιοχή μελέτης. 

3.  Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 

4.Να παραλάβει τη μελέτη δια αποφάσεως της Ο.Ε ως αναθέτουσα αρχή, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016 

 

Β. Ο φορέας υλοποίησης  αναλαμβάνει: 

1. Να εκπονήσει τη μελέτη για τα ανωτέρω αναφερομένα στο άρθρο 2 της παρούσης, να 

παρακολουθήσει αυτές και δια των τεχνικών του Υπηρεσιών να θεωρήσει αυτή, ως προς την 

καταλληλότητα και αρτιότητα του παραγόμενου επιστημονικού παραδοτέου. 

3.Να συντάξει τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τα τιμολόγιο και τα τεύχη 

δημοπράτησης.  

4.Να θεωρήσει τα τεύχη αυτή δια των υπηρεσιών του. 

5. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα  και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών. 

6.   Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν προκαλεί δαπάνες σε βάρος του προυπολογισμού του 

Δήμου Σκοπέλου και δεν οφείλεται αμοιβή προς το β΄συμβαλλομενο για την εκπόνηση της μελέτης. 

Τυχόν δε έξοδα προκύψουν από την εκτέλεση της παρούσης θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το 

Δήμο Σκοπέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη 

και ειδικότερα όπως ορίζονται τα κάτωθι: 

1. Ο χρόνος σύνταξης των τευχών της ανωτέρω, στο προοίμιο αναφερόμενης μελέτης με την 

αντίστοιχη θεώρησή της, θα γίνει εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της παρούσης. 

 

2. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα ολοκληρώνεται στις 31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης της, 

κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. 

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης 

εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης συστήνεται τριμελής Επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με 

έδρα την Αγιά Λαρίσης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: 

α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, τον κ. Αριστείδη Βούλγαρη ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος 

της Επιτροπής με αναπληρωτή του τον κ. Ξηντάρη Άγγελο. 

β. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς…………………………………….. με αναπληρωτές 

…………………………………. 

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. 

 Η αναγκαία οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα 

παρέχεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς.. 

ΑΔΑ: ΩΗΘΤΩ6Ι-ΕΟΘ



Σελίδα 9 από 11 

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. 

 

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. 

  

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. 
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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, μελέτη, 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 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. 
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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 ………………….  πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Σκοπέλου 

 

Για το Δήμο Αγιάς. 
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