
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-10-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/24-9-

2021 (ΦΕΚ 4441/25-9-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 28347/30-9-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας 

διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

       Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματος), 3)Μελέτης Χρήστος. 

          

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 523η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων» και 

έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων» για την υλοποίηση της έργου  «Επανεπίστρωση 

ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν 

στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 789/2-8-2021 έγγραφο 

του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων και την συνημμένη σε 

αυτό με αριθμό 13/27/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου περί 

καθορισμού των όρων προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορισμού 

εκπροσώπου του ΚΕ.Π.Α.Π. στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, καθώς και την από 27-9-2021 

σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου 
Κορινθίων» και έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων» για την υλοποίηση της έργου  «Επανεπίστρωση 
ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν 
στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΑΔΑ: ΡΘ28ΩΛ7-0ΟΒ



Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2020 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)». 
2. Το ν. 4674/2020 (Α΄ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 
αρ. 3 και 4 
3. Το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 100 και 101. 
4. Το Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περ. η και περ. κγ της παρ. 1 του άρθρου 72 
«Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» 
5. Την αριθμ.  5981/26-1-2021 (ΑΔΑ 69ΤΧ46ΜΤΛ6-ΛΕ5) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 
6. Την αριθ. 13/27/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ με θέμα «Καθορισμός 
όρων προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ 
ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»  
7. Το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων» δεν έχει τεχνική επάρκεια για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης κατασκευής 
έργου  αρμοδιότητας του, ο δε Δήμος Κορινθίων διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική 
υπηρεσία, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του έργου 
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κορινθίων, ωε φορέας υλοποίησης, καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα: 

 Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της. 
Ειδικότερα να διαθέσει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του ως Διευθύνουσα – 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου «ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

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

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του Έργου 

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού 

 Να υποδείξει στελέχη του για ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, της 
αξιολόγησης των προσφορών και ανάδειξης ανάδοχου σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία 
Δημοσίων Συμβάσεων 

 Να ορίσει επιβλέποντα της σύμβασης  

 Να παρακολουθεί την υλοποίηση του Έργου έως και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 
οριστικής παραλαβής αυτού 

 Να παραδώσει το Έργο  σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική 
τεκμηρίωση. 

 Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 
του Έργου 

 
Εισηγείται: 

 
(Α) Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων» για 
την υλοποίηση της έργου  «Επανεπίστρωση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου», που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
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(Β) Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του 
ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων, όπως έχουν καθοριστεί με την αριθμ.13/27/2021 Α.Δ.Σ. του ΚΕΠΑΠ 
Δήμου Κορινθίων 
 
(Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
 
(Δ) Το ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης   

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση του ως άνω 

αναφερόμενου έργου, την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτοί 

αναφέρονται στην σχετική απόφαση του ΚΕ.Π.Α.Π.,  την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων 

για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου 

Κορινθίων, τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Κορινθίων και Αντιδημάρχου Τεχνικών 

Υπηρεσιών κ. Γεώργιου Πούρου ως εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με αναπληρώτρια τη Δημοτική 

Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων και Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, σύμφωνα και 

με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 789/2-8-2021 έγγραφο του Κέντρου 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων και την συνημμένη σε αυτό με 

αριθμό 13/27/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως 

ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕ.Π.Α.Π.) Δήμου 

Κορινθίων» για την υλοποίηση του έργου «Επανεπίστρωση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό 

Κέντρο Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου», 

που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

  Β.- Εγκρίνει τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του 

ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων, όπως έχουν καθοριστεί με την αριθ.13/27/2021 απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων, ως εξής: 
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ΟΡΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

         Αρ. Πρωτ. :   

Μεταξύ 

 

«Κέντρου Πολιτισμού , Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» 

 

&  

 

«Δήμου Κορινθίων» 

 

για την Πράξη 

με τίτλο «Επανεπίστρωση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου και 

προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου», 

 ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV. 

 

 

                                                                                  Κόρινθος ,………..2021 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 

 

 

Στην Κόρινθο,  σήμερα την  .../...../2021    μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

1. του Κέντρου Πολιτισμού , Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων «ΚΕΠΑΠ», 

που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Θεμιστοκλή 

Κουτσογκίλα και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

2. του Δήμου Κορινθίων , που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης», 

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 το άρθρο 100 αυτού.  

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ιδιαίτερα δε 

τα άρθρο 12, παρ. 6δ και άρθρο 44 

3. Την αριθμ.  5981/26-1-2021 (ΑΔΑ 69ΤΧ46ΜΤΛ6-ΛΕ5) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Την αριθμ. ………………………  Απόφαση Δ.Σ. του ΚΕΠΑΠ 

5. Την αριθμ. ……………………….  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Ο Κύριος του Έργου σε συνέχεια της αριθ. 5981/26-1-2021 (ΑΔΑ:  69ΤΧ46ΜΤΛ6-ΛΕ5) Απόφασης 

Ένταξης Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ 

ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 

συντομίας «το Έργο».  

Το «Έργο» αφορά στην προμήθεια για την επανεπίστρωση retoping της ήδη φθαρμένης 

επιφάνειας Ταρτάν του στίβου στο ΔΑΚ Κορίνθου καθώς και την προμήθεια - εγκατάσταση Ταρτάν 

στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο με τίτλο «Επανεπίστρωση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο 

Χιλιομοδίου» 

 

Δεδομένου ότι: 

ο Κύριος του Έργου δεν έχει τεχνική επάρκεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, 

εποπτείας και επίβλεψης της δημόσιας  σύμβασης κατασκευής έργου  αρμοδιότητας του, ο δε 

Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική υπηρεσία, αναγκαία στελέχωση 

κλπ) για την υλοποίηση του έργου, 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 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου («του Έργου») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από 

το Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο 

Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να διαθέσει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του 

ως Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου «ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ 

ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» . Ειδικότερα ο Φορέας Υλοποίησης 

αναλαμβάνει την εκτέλεση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου των κάτωθι ενεργειών  : 

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακήρυξης. 

4. Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

5. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου έως και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής αυτού. 

6. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική 

τεκμηρίωση. 

 

Τόσο ο Κύριος του Έργου, όσο και ο Φορέας Υλοποίησης  υποχρεούνται να τηρούν τους όρους 

ένταξης και χρηματοδότησης του Έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και να τηρούν 

πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου 

 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 Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 

δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης 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.  

 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. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών των 

έργων . 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 

του Έργου.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 

 Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της. 

Ειδικότερα να διαθέσει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του ως Διευθύνουσα 

– Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου «ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΡΤΑΝ 

ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου 

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

οικονομικού αντικειμένου του Έργου 

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού 

 Να υποδείξει στελέχη του για ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, της 

αξιολόγησης των προσφορών και ανάδειξης ανάδοχου σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων 

 Να ορίσει επιβλέποντα της σύμβασης  

 Να παρακολουθεί την υλοποίηση του Έργου έως και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής αυτού 

 Να παραδώσει το Έργο  σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική 

τεκμηρίωση. 

 Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 

του Έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δεν έχει αμιγώς οικονομικό αντικείμενο , καθόσον θέτει το 

γενικό πλαίσιο για την υλοποίηση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Επανεπίστρωση ταρτάν 

στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στίβου στο 

Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου» . 

 

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ταυτίζεται με τον 

προϋπολογισμό του έργου «Επανεπίστρωση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου», που 

είναι 478.020,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών [ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010]  

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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

ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης 

στον Κύριο του Έργου. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας .  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 

2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία 

«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με 

τον αναπληρωτή του.  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης 

……………………………………………………..με τον αναπληρωτή του 

……………………………………………………………………………..και  

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης 

της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η 

επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και 

τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 
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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 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 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Η αναθέτουσα αρχή & Κύριος του έργου έχει την ευθύνη εις ολόκληρο έναντι των τρίτων 

δικαστικώς και εξωδίκως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1 Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση 

του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα 

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

Φορέα Υλοποίησης. 

10.2 Πνευματικά δικαιώματα.  
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Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης 

(και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Σύμβασης 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. 

10.3 Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας 

Υλοποίησης (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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                     ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

                                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

      

 Ο Δήμαρχος                Ο Πρόεδρος 

 

 

Βασίλειος Νανόπουλος                 Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας 

 

    
  Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή της ως άνω 

αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων.  

  Δ.-. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. Γεώργιο Πούρο ως εκπρόσωπο του Δήμου 

για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ως άνω αναφερόμενης 
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Προγραμματικής Σύμβασης, με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. 

Κωνσταντίνα Κόλλια. 

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/523/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 6-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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