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Αριθμός Πρακτικού 52 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 8-11-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 

7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση 

Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 

2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή 

επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 

στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή 

επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 

τεύχος α΄), σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 50837/4-11-2022 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 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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Σταυρέλης Νικόλαος, 2)Κορδώσης Χρήστος, 3)Ζώγκος Ανδρέας.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 
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          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 685η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ιερά 

Μητρόπολη Κορίνθου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής πρόσβασης στο 

ναϋδριο της Θεοτόκου Αθικίων και έγκριση των όρων αυτής» θέτει υπόψη των Μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 50756/04-11-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς 

Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου η οποία έχει ως εξής:  

 

<< Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ιερά 
Μητρόπολη Κορίνθου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής πρόσβασης στο ναϋδριο 
της Θεοτόκου Αθικίων» και έγκριση των  όρων αυτής.  

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Ο  Δήμαρχος  Κορινθίων, 

έχοντας υπόψη: 

1) Το Άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Άρθρο 100 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
2) Το αριθ. 345114/3.10.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας και το συνημμένο σε αυτό σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης 

3) Το γεγονός ότι:  
• Αντικείμενο του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής πρόσβασης στο ναϋδριο της Θεοτόκου Αθικίων» 
είναι η επισκευή / βελτίωση του αγροτικού δρόμου που οδηγεί από τον επαρχιακό δρόμο έως την είσοδο του 
προαύλιου χώρου του ναϋδρίου της Θεοτόκου της κοινότητας Αθικίων του Δήμου Κορινθίων 

• Η αρμοδιότητα για την επισκευή / βελτίωση αγροτικού δρόμου στα όρια του Δήμου Κορινθίων , ανήκει 
στο Δήμο Κορινθίων 

• Οι πόροι για την υλοποίηση της Π.Σ. προέρχονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και δεν 
προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Κορινθίων 

 
Προτείνεται: 

1. Η έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο «Έργα υποδομής πρόσβασης στο ναϋδριο της Θεοτόκου Αθικίων» 
2. Η έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 
3. Ο ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με τον 
αναπληρωτή του 
4. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

                                                                      Ο  Δήμαρχος  

                      Βασίλειος  Νανόπουλος  

 

Συν. : Το αριθ. 345114/3.10.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας και το συνημμένο σε αυτό σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης>> 
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Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το με αριθ. πρωτ.  345114/03-10-

2022 έγγραφο του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, 

της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και το συνημμένο σε αυτό σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, και προτείνει στα 

Μέλη της Επιτροπής την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, του Δήμου Κορινθίων με την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και την 

Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο» Έργα υποδομής πρόσβασης στα 

ναϋδριο της Θεοτόκου Αθικίων» και την έγκριση των όρων αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Προτείνει επίσης ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην 

Επιτροπή παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Σπυρίδωνα Ζαχαριά με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, και την 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης κι έχοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ. πρωτ. 50756/04-11-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου το υπ. αριθμ. 345114/03-10-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το 

συνημμένο σε αυτήν σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, του Ν.4555/2018, όπως 

ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά 

παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ιερά 

Μητρόπολη Κορίνθου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο» Έργα υποδομής πρόσβασης στα 

ναϋδριο της Θεοτόκου Αθικίων» 

  Β.- Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχετικό 

σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα αυτού, ως εξής: 

  
 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του N-3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΑΫΔΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 

36.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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Προγραμματική Σύμβαση 

Στην Τρίπολη σήμερα την ……/11/2022 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

1. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ. Κ 

22100 με ΑΦΜ 998037420, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη 

Νίκα, ως «Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης» 

2. του Ν.Π.Δ.Δ. –ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Κορινθίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το 

Δήμαρχο Κορινθίας κ. Νανόπουλο Βασίλειο, 

3. του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ενορίας Αθικίων Κορινθίας της Ιεράς Μητρόπολης 

Κορίνθου, με ΑΦΜ 099494715 ΔΟΥ Κορίνθου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον αιδ. 

Περαχωρίτη Ιωάννη, ως «κύριο του έργου» 

 

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά: 

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

Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

• Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.», όπως ισχύει 

• Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2ΟΟ7) και 

ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 

13 του Ν. 3840/2010. 

• Τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθρο 12 του ν. 3513/2006 (Α’265). 

• Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Νόμου 3513/2006 περί σύναψης 

Προγραμματικών Συμβάσεων ανάμεσα σε Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και το 

Δημόσιο αλλά και με φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για την εκτέλεση 

έργων και προγραμμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος για την παροχή υπηρεσιών 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ακόμη, τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, που 

ορίζει ότι οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των Προγραμματικών 

Συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, και από τους 

προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. 

• Την υπ. αρ. 44/2017 Γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ ΟΤΑ και 

Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Εσωτερικών. 

• Το νόμο 590/77 Περί του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

• Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

• Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 

προγραμματικών συμβάσεων.  

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 / 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (όπως ισχύει μετά τους Ν.443Ο/2Ο16, 4431/2016 και 4441/2016 και 

τις διορθώσεις σφαλμάτων των ΦΕΚ Α' 200 / 24-10-2016 και Α' 206 / 03-11-2016), 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.  

• Την υπ’ αριθμ. 113104-08-2022 (Απόσπασμα Πράξεως 34) (ΑΔΑ: 9ΖΚΥ7Λ1-

ΓΞΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
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την οποία εντάσσεται το έργο του θέματος στον τεχνικό πρόγραμμα Κ.Α.Π. 

Π.Ε. Κορινθίας έτους 2022. (απ:250420). 

 

Β. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών:  

1. Την υπ' αριθ. 1542/01-11-2022 (Απόσπασμα Πράξεως 50) (ΑΔΑ: 6ΠΘΣ7Λ1-837) Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων 

της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Νίκα 

για την υπογραφή της παρούσας. 

2. Την αριθ. Πρωτ. …../……-……-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθιών (ΑΔΑ 

…………………………….. ), περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής 

Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Νανόπουλο Βασίλειου για την υπογραφή 

της παρούσας. 

3. Την αριθ. Πρωτ. …../……-……-2022 απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου του 

Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ενορίας Αθικίων Κορινθίας της Ιεράς Μητρόπολης 

Κορίνθου, περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και 

εξουσιοδότησης του μητροπολίτη Διονυσίου Μάνταλου για την υπογραφή της παρούσας 

 

Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει : 

• Προοίμιο 

• Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

• Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

• Προϋπολογισμός  Πόροι Χρηματοδότησης 

• Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

• Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

• Ρήτρες 

• Επίλυση Διαφορών  

• Ειδικοί Όροι 

• Τελικές Διατάξεις 

 

1. Προοίμιο 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με γνώμονα τη 

διάσωση και ανάδειξη ιστορικών διατηρητέων μνημείων, προγραμματίζεται μια σειρά έργων 

υποδομής για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο Ναΰδριο της Θεοτόκου στα Αθίκια Κορινθίας. 

Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η επισκευή/βελτίωση του αγροτικού δρόμου που οδηγεί από τον 

επαρχιακό δρόμο έως το μνημείο και την είσοδο του προαύλιου χώρου της εκκλησίας της 

Θεοτόκου. Στα πλαίσια των έργων αυτών περιλαμβάνεται επίσης η επισκευή της κατεστραμμένης 

περίφραξης του μνημείου απλής μορφής και η κατασκευή και τοποθέτηση μιας επιπλέον 

μαρμάρινης επιγραφής στο υπάρχον μνημείο Ρητοϊτών. Δεδομένων των παραπάνω τα 

συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του άρθρου 12 παρ. 1 του Νόμου 3513/2006, στη σύναψη της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους 

ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμφωνα με την οποία εκχωρείται από το 

Δήμο Κορινθίων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας της 
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Περιφέρειας Πελοποννήσου το δικαίωμα υλοποίησης του έργου, που αφορά στην εδαφική της 

περιφέρεια ως Φορέα Υλοποίησης, η οποία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία θα είναι ο αρμόδιος φορέας 

για την υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται. 

 

2. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί: 
Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου : «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΝΑΫΔΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ» («το Έργο») από το Δήμο Κορινθίων (Κύριος του 
Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (Φορέας Υλοποίησης). Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους 
σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έδρας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνει το ρόλο του Φορέα Υλοποίησης του Έργου, ήτοι τα 
έργα υποδομής πρόσβασης στο μνημείο Ρητοϊτών στο Ναΰδριο της Θεοτόκου στα Αθίκια 
Κορινθίας, την επισκευη της κατεστραμμένης περίφραξης και την τοποθέτηση ενός επιπλέον 
μνημείου, έναντι τρίτων και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 
1) Σύνταξη μελετών 

2) Διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου και ανάθεσης με το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 

και σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων 

3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 

4) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου 

5) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 

παραλαβή) 

6) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 

οικονομική τεκμηρίωση 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων 
και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία 
περί Δημοσίων Έργων. 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου αναλαμβάνει: 

 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα της διαδικασίας καθώς επίσης και 

τον αναγκαίο χώρο όπου αυτό απαιτηθεί 

• τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων (πρόσκληση, αξιολόγηση προσφορών, υπογραφή συμβάσεων)  

• την έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων στο μέτρο που αυτό απαιτείται από την 

ισχύουσα νομοθεσία (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Πολεοδομία, 

Ναοδομία κα.) 

• τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου  

• την παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως την 

οριστική παραλαβή του)  
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• την παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική 

τεκμηρίωση  

• να ορίσει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

• τη μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Κύριο του Έργου 

• Την παρακολούθηση των χρηματορροών της Προγραμματικής σύμβασης. 

• Την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου 

 

Ο Δήμος Κορινθίων ως Κύριος του Έργου αναλαμβάνει : 

• 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 και να εξασφαλίσει την καλή συνεργασία κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου. 

• Να παρέχει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Έδρας τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα που 

έχει στη διάθεσή της για το έργο και να συνεργάζεται μαζί του. 

• Να παρέχει έγκαιρα στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Έδρας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά 

με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. 

• Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει 

τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των 

ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. 

• Να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

 

Ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ενορίας Αθικίων Κορινθίας της Ιεράς Μητρόπολης 

Κορίνθου ως Κύριος του Έργου αναλαμβάνει : 

• 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 και να εξασφαλίσει την καλή συνεργασία κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου. 

• Να παρέχει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Έδρας τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα που 

έχει στη διάθεσή της για το έργο και να συνεργάζεται μαζί του. 

• Να παρέχει έγκαιρα στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Έδρας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά 

με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. 

• Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει 

τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των 

ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. 

• Να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας για τη διενέργεια 

πληρωμών (υπόλογος): 

• Ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών», αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της 

υλοποίησης του Έργου και τις πληρωμές του συμβαλλόμενου που αναλαμβάνει την 

εκπόνηση του Έργου. 
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• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή αυτού, στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 

 

4. Προϋπολογισμός, Πόροι και Αξία Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 2 και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(36.000,00 ευρώ) με 24% Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε. Κορινθίας σύμφωνα με 
την υπ’αριθμ. 113104-08-2022 (Απόσπασμα Πράξεως 34) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9ΖΚΥ7Λ1-ΓΞΟ) 

5. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  

1. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών, διαρκεί μέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου και δεν θα υπερβαίνει σε διάστημα τους τρεις (03) μήνες. 

2. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν 

μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς 

προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών ή την εκτέλεση του έργου (όπως η ανάγκη 

σύνταξης ή και αναθέσεως μελετών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η διάλυση της 

εργολαβίας, κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, 

αναθέσεων και λοιπών αναγκών. Η εν λόγω τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική 

και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός 

καθορίστηκε στο άρθρο 5 της παρούσας. Για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες η 

τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 

7 της παρούσας, χωρίς νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών, πάντα όμως υπό τις ανωτέρω 

αναφερόμενες προϋποθέσεις. 

6. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 

1. Τον ………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του 

τον ………………., Περιφερειακό σύμβουλο. 

2. Τον ………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του 

τον …………………………, Περιφερειακό σύμβουλο 

3. Τον κ. …………………….., Δημοτικό σύμβουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων ,με 

αναπληρωτή τον κ. ……………… Δημοτικό σύμβουλο. 

4. Τον……………., εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

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

5. Τον αιδεσ. κ. ………………….., εκπρόσωπο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

ενορίας Αθικίων Κορινθίας της Ιεράς Μητρόπολης, με αναπληρωτή του τον αιδεσ. κ. 

………………………. 

 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρμογής. 
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Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. 
Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα 
μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. 
Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το 
νόμιμο αναπληρωτή του. 
Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση 
των μελών. 

Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η 
εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε 
ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή. 

Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάσει δύο 
φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση 
της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην 
περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 
Η επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 
 
Η επιτροπή εισηγείται με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της στα συμβαλλόμενα μέρη την 
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
 
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία της 
Π.Ε. Κορινθίας ,Κροκιδά 2 Κόρινθος. 
 
Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό, 
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Το ειδικό αυτό προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα 
αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά 
επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα Ψήφου. 
 
7. Ρήτρες 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει 
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας 
προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία. 

8. Επίλυση Διαφορών 

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

9. Ειδικοί Όροι 

• Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για 

την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για 
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κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 

υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

•  

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

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστιθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 

Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης 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. 

 

• Εμπιστευτικότητα: Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστιθέντες 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.  

 

10. Τελικές Διατάξεις 

Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης 
συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από 
εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της 
Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά. 

1. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή 

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι 

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

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση 

και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

 

3. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης των 

συμβαλλομένων μερών, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη 

οφειλόμενες σε δική τους υπαιτιότητα. 

 

4. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 

καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις 

υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει . 
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5. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συμβαλλόμενος από ένα (1) και ένα η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη 

 

 

Για την Για το Για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Δήμο Κορινθίων Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου 

Ο Περιφερειάρχης Ο Δήμαρχος Περαχωρίτης Ιωάννης 

Παναγιώτης Ε. Νίκας Νανόπουλος Βασίλειος 

Ιερέας, Πρόεδρος Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου Ι. Ν. Ευαγγελισμού 

Θεοτόκου Αθικίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣ. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 Παροχή υπηρεσίας εργασιών διαμόρφωσης οδοστρώματος 

του αγροτικού δρόμου που συνδέει τον επαρχιακό δρόμο 

με  το μνημείο και την είσοδο του προαύλιου χώρου της 

εκκλησίας της Θεοτόκου  

1 23.000,00 

2 Παροχή υπηρεσίας εργασιών επισκευής της 

κατεστραμμένης συρμάτινης περίφραξης περιμετρικά του 

Ιερού Ναού. 

1 3.000 

3 Παροχή υπηρεσίας εργασιών κατασκευής μνημείου από 

λιθοδομή και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού και 

πινακίδας. 

1 3.032,26 

Σύνολο Εργασιών: 29.032,26 

Φ.Π.Α. (24%) 6.967,74 

Τελικό Σύνολο  36.000,00 

 

Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά με αναπληρωτή του, 

τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα,  

Δ). Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή της ως άνω 

αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/685/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 14-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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