
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 58724/9-12-2022 

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 πέντε (5) 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)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 
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Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε. 

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

   

      ΑΠΟΦΑΣΗ 798η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Ελληνικής 

Εταιρείας Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για τη διάθεση στελεχών για την 

υλοποίηση έργων του Δήμου Κορινθίων και καθορισμός όρων αυτής» θέτει υπόψη των μελών 

της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 16453/8-12-2022 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), με το οποίο εστάλη στο Δήμο Κορινθίων σχέδιο 

προγραμματικής σύμβασης, που αφορά στη διάθεση δύο πολιτικών μηχανικών (Π.Ε.) από το 

ηλεκτρονικό μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., καθώς και την από 13-12-2022 σχετική εισήγηση και το 

συνημμένο σε αυτήν σχέδιο της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Ελληνική 
Εταιρεία Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για τη διάθεση στελεχών για την υλοποίηση 
έργων του Δήμου Κορινθίων και καθορισμός των όρων αυτής.  
Σχετ. :  

1. Η αριθ. 34/366/2022 Α.Δ.Σ. και η αριθ. 173019/6.12.2022 Απόφαση έγκρισης αυτής από τον 
Συντονιστή ΑΔΠΔΕ&Ι 
2. Το σχετικό έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με θέμα «Αποστολή σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.» , με αριθμό 16453/8.12.2022 
 

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 γεγονός ότι:  
2α. Αντικείμενο της Προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η από την πλευρά της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
διάθεση δύο Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την  υλοποίηση των Έργων 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ» & «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» , 
διότι ο Δήμος ενώ διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία αυτή δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη και δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας της και απευθύνθηκε στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η οποία 
διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας και συνεπικουρούμενη από το 
Μηχανικούς του Ηλεκτρονικού Μητρώου που η ίδια τηρεί είναι σε θέση να υποστηρίξει την 
συγκεκριμένη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4674/2020 και 
στο άρθρο 21 του Ν.4690/2020. 
2β. Η διάρκεια απασχόλησης των Μηχανικών που δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, 
διάστημα που δύναται να παραταθεί μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου προς την ΕΕΤΑΑ 
2γ. Για την υλοποίηση της Π.Σ., η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για το Δήμο Κορινθίων 
ανέρχεται για το διάστημα των 18 μηνών για τους δύο Μηχανικούς στο συνολικό ποσό των 
61.056,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και 75.709,44 ευρώ (με το ΦΠΑ) και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 
στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. εξόδου 00/6737.0009 (Ανωτέρω Σχετικό 1) 
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Προτείνεται : 

1. Η έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Ελληνική 
Εταιρεία Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για τη διάθεση στελεχών για την υλοποίηση 
έργων του Δήμου Κορινθίων 
2. Ο Καθορισμός των όρων αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
3. Ο ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης με τον αναπληρωτή του 
4. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται θετικά για τη σύναψη της εν θέματι 

προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 

και το επισυναπτόμενο σε αυτήν σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, προτείνει ως εκπρόσωπο 

από το Δήμο Κορινθίων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης το δημοτικό 

σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. Γεώργιο Πούρο, με αναπληρώτριά του την δημοτική σύμβουλο 

Δήμου Κορινθίων κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, και, τέλος, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου 

Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 16453/8-12-2022 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., την ως άνω από 13-

12-2022 σχετική εισήγηση και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο της εν θέματι προγραμματικής 

σύμβασης του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, 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, έστω κι αν 

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για τη διάθεση 

στελεχών για την υλοποίηση έργων του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται 

στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

σχετικό σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα αυτού, ως εξής: 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
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Στην Αθήνα σήμερα ……………../2022, ημέρα………………….., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, που εδρεύει στην ΚΟΡΙΝΘΟ, κι εκπροσωπείται κατά το νόμο από 
τον Δήμαρχο αυτού Βασίλειο Νανόπουλο, (σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 εδ. στ του ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), που θα καλείται στο εξής 1ος συμβαλλόμενος  και  

2. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Μυλλέρου, αριθμ. 73-77 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Σπυρίδωνα Σπυρίδων δυνάμει της υπ’ αριθμ, 621/02.07.2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.), που θα καλείται στο εξής 2ος συμβαλλόμενος,   

λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , ιδίως των άρθρων 95, 97Α και 100, όπως ισχύουν 
σήμερα  

• Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών κ.λπ. Οδηγίες 
2014/24 και 2014/25»    ιδίως των άρθρων 2, 3,12 και 44, όπως ισχύουν σήμερα 

• Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων  και Κοινοτήτων» , ιδίως του άρθρου 
209,  όπως ισχύει σήμερα 

• Το ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις», ιδίως του άρθρου 4, όπως ισχύει σήμερα. 

• Το ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α), ιδίως του άρθρου 21, όπως ισχύει σήμερα. 

• Του ν. 4270/14 (143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Το με αριθμό ΦΕΚ 1241/9.5.1985 περί συστάσεως και καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και το με αριθμό 586/27.11.2019 Πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα.  

• Τη με Αρ. Πρωτ. 37160/1-9-2022 αίτηση του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ για 
υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου για την υλοποίηση των Έργων : 

• Το από 9/12/2022 έγγραφο του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη Υπηρεσία  
δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για την υποστήριξη της υλοποίησης των συγκεκριμένων 
έργων  

• Την με Αρ. Πρωτ. ………………. βεβαίωση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ότι διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για το ίδιο θέμα 

•  Την με αριθμό ………………….απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 
για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής 
της. 

• Την με Αρ. Πρωτ. …………………… επικύρωση της υπ’ αριθ. …………………. απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου.  

• Την με αριθμό ………………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για 
την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της. 

 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών 
και προσδιορίζονται τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της σύμβασης.   
Ο Δήμος διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία αλλά δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη και δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητη η 
παρουσία δύο Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε.  ώστε να υλοποιηθούν τα έργα: 
1.  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  
2.  «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  
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Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η οποία διαθέτει την απαιτούμενη 
στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας και συνεπικουρούμενη από το Μηχανικούς του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου που η ίδια τηρεί είναι σε θέση να υποστηρίξει την συγκεκριμένη Τεχνική Υπηρεσία, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4674/2020 και στο άρθρο 21 του Ν.4690/2020.  
Κατόπιν αυτών τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95, 97α και 
100 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, στην σύναψη της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης, με την 
οποία προσδιορίζουν τα όσα απαιτεί ο Νόμος για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η από την πλευρά της ΕΕΤΑΑ 
Α.Ε. στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, διάθεση δύο Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ για την  υλοποίηση των 
Έργων του προοιμίου  
Σκοπός της παρούσης είναι η έντεχνη και σύμφωνη με το νόμο υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης , για τον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα.: 
Ο Δήμος 

• Ως χρηματοδότης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έχει υποχρέωση της έκδοσης 
των ενταλμάτων με τα οποία θα γίνεται η τμηματική καταβολή της  αμοιβής των Πολιτικών 
Μηχανικών που θα στελεχώσει την Τεχνική του Υπηρεσία για τα ως άνω έργα, βάσει των 
πιστοποιήσεων που θα εκδίδει  η ΕΕΤΑΑ ΑΕ καθώς και των λοιπών λειτουργικών εξόδων. 

• Συμμετέχει με εκπρόσωπό του, συμφώνα με την προβλεπόμενη διαδικασία  στην επιλογή 
από το ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

• Ελέγχει τούς Μηχανικούς που θα διατεθούν στην Τεχνική του Υπηρεσία  ότι πληρούν τα 
καθήκοντά τους ως εργαζομένων στην συγκεκριμένη Υπηρεσία και παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
σχετική βεβαίωση κάθε μήνα, ώστε να καθίσταται εφικτή η πληρωμή τους από αυτήν.  

• Εφαρμόζει τα αναφερθέντα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 και ιδίως 
αυτά που αφορούν στις υποχρεώσεις του Μηχανικού. 

 
Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ: 

• Αναλαμβάνει να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του ν. 4674/2020 και του ν. 4690/2020 διαθέτοντας από το ηλεκτρονικό μητρώο 
μηχανικών που διατηρεί δύο  άτομα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.   

• Συμμετέχει με εκπρόσωπό της, συμφώνα με την προβλεπόμενη διαδικασία  για την επιλογή 
από το ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  

• Διεκπεραιώνει την διαδικασία επιλογής των Μηχανικών που θα στελεχώσουν την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ από το ηλεκτρονικό μητρώο της σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία 

• Συνάπτει την απαιτούμενη σύμβαση μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες Μηχανικούς 

• Εποπτεύει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης έργου και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συμβαλλομένου με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από αυτήν.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ισχύς της  παρούσας Προγραμματικής σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί  
όχι λιγότερο από εικοσιτέσσερις  (24) μήνες. Η διάρκεια απασχόλησης των μηχανικών , δεν θα 
υπερβαίνει τους 18 μήνες, διάστημα που δύναται να παραταθεί μετά από σχετικό αίτημα του 
Δήμου προς την ΕΕΤΑΑ . 
 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δύναται να παραταθεί, μετά από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των συλλογικών οργάνων των αντισυμβαλλομένων 
πλευρών.  
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Για την εκτέλεση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης η ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα διαθέσει δύο  
Πολιτικούς Μηχανικούς, οι οποίοι θα εργαστούν στην Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.  
Το ως άνω προσωπικό που θα ενταχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ θα 
ελέγχεται ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του με την κατάθεση παραδοτέων ανά μήνα , το 
οποίο θα συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας και από το οποίο θα 
προκύπτει η καλή εκτέλεση της σύμβασης έργου και ως εκ τούτου η καλή εκτέλεση του 
αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης .  
Το εν λόγω παραδοτέο θα αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΕΤΑΑ) 
συνοδευόμενο από αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της  Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου, 
ώστε εν συνεχεία να υπάρχει εκταμίευση των χρημάτων από τον Δήμο προς την ΕΕΤΑΑ για την 
πληρωμή των Μηχανικών  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Με βάση  την 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄5968) η αμοιβή των Πολιτικών 
Μηχανικών ορίζεται στο ποσό των  χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) μηνιαίως/έκαστος , πλέον 
Φ.Π.Α. ήτοι στο συνολικό  ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (57.600,00 €) πλέον 
ΦΠΑ για όλη τη διάρκεια της  σύμβασης.  
Η ημερήσια απασχόληση των εν λόγω μηχανικών θα είναι ταυτόσημη με το ωράριο απασχόλησης 
των λοιπών μηχανικών της Τεχνικής υπηρεσίας, ώστε να συνεργάζονται απρόσκοπτα όλοι οι 
μηχανικοί για την καλή λειτουργία της και την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων, 
Στον προϋπολογισμό της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα περιληφθεί επιπλέον ποσό ίσο 
με το έξι τοι εκατό (6%) της αμοιβής του Μηχανικού που θα επιλεγεί από το ηλεκτρονικό μητρώο 
μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της σύμβασης, ήτοι ποσό 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι  ευρώ (3.456,00 €), πλέον ΦΠΑ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο άθροισμα 
των δύο ποσών, ήτοι στο ποσό των εξήντα ένα  χιλιάδων πενήντα έξι   ευρώ (61.056,00 €), πλέον 
ΦΠΑ. 
Οι πόροι για την χρηματοδότηση του προαναφερθέντος ποσού έχουν εξασφαλισθεί από το Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου. 
Η καταβολή των λειτουργικών εξόδων προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ πραγματοποιείται με βάση πραγματικά 
παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα το αργότερο ένα μήνα από την απαίτησή τους από την 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ, με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τον Δήμο, μετά από σχετική έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης με τις αποφάσεις των 
συμβαλλομένων, ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, με έδρα τα 
γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  
1. Δύο (2) εκπροσώπους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με τους αναπληρωτές τους, που ορίστηκαν με την 
υπ’ αριθμ. ………………….απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και είναι: 

i. ……………………………………….. με αναπληρωτή ……………………….  
ii. ……………………………………………. με αναπληρωτή ………………………….. 

, Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  
2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με τον αναπληρωτή του, που ορίστηκαν  με την 
με αριθμό  ……………….. Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου και είναι ο 
…………………………………με αναπληρωτή του τον ……………………………. 
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται …………………………………………………………….. 
Αντικείμενο της 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. Εισηγείται, επίσης, 
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στους συμβαλλομένους κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως και 
για την ανάγκη τροποποίησης ή παράτασης αυτής. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει είτε στην έδρα 
του Δήμου, είτε στην Αθήνα (στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με την πρόσκληση. Οι 
συνεδριάσεις δύναται να γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της 
εγκαίρως, εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. 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 Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της 
συνεδρίαση. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα 
μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκειά της, σε 
σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της 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 Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 
υπογραφούν. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη 
της, ένα από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, 
λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν συνεδριάζουν δύο (2) μέλη, ο Πρόεδρος 
έχει διπλή ψήφο. 
Τέλος πιστοποιεί την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας και την λύση της.  
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία Επιτροπής, καθορίζονται με 
αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7 
                        ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
1. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων της παρούσης 

επιλύεται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των μερών. 
2. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής 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 την σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Αρμόδια 
είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για άλλους 

λόγους πλην των αναφερομένων στο άρθρο 3 πραγματοποιείται με κοινή έγγραφη συμφωνία, μετά 
από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 

Τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προκύψει στην περίπτωση 
τροποποίησης του αντικειμένου της, είτε ποσοτικά είτε οικονομικά.  

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 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 αυτήν.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. (και οι υπάλληλοι της) 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 Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκπόνηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Σύμβασης. Αντίστοιχη υποχρέωση αναλαμβάνει και το έτερο 
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συμβαλλόμενο μέρος, στο μέτρο που θα περιέλθουν σε γνώση του έγγραφα και σημαντικές 
πληροφορίες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

--- 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 

τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 
υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα κι έλαβε καθένας από ένα. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
Για το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ο Δήμαρχος 
Βασίλειος Νανόπουλος 

 
 

………………………………………………… 
 

Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

Σπυρίδων Σπυρίδων 
 
 

………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου που ορίζονται για την Υλοποίηση της παρούσας. 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
στελέχους 

Φορέας από τον 
οποίο προέρχεται 

Ρόλος στην υλοποίηση 
της Σύμβασης 

1 Ιωάννης Τσολάκης Δήμος Κορινθίων Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας 

2 Νικόλαος Κουίνης Δήμος Κορινθίων Προϊστάμενος Τμήματος 
Έργων & Μελετών της 

Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                    

                    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                      

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ                                

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ                                      

 
 

  Γ.- Ορίζει έναν εκπρόσωπο για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του ως εξής: 

 -τον κ. Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, ως εκπρόσωπο του Δήμου 

Κορινθίων, με αναπληρώτρια την κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων. 

 

  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 59/798/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΒΑΥΩΛ7-03Δ
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