
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 799η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών για το έργο «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - μετεωρολογικών συνθηκών 

Δήμου Κορινθίων» και καθορισμός όρων αυτής» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 59106/13-12-2022 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 το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών για το έργο "Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών Δήμου 
Κορινθίων" και καθορισμός των  όρων αυτής.  
Σχετ. : Η αριθ. 39/398/2022 Α.Δ.Σ. και η αριθ. 175335/9.12.2022 Απόφαση έγκρισης αυτής από τον 
Συντονιστή ΑΔΠΔΕ&Ι 
 

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 είναι η ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε 
λειτουργία συστήματος παρακολούθησης μετεωρολογικών συνθηκών του Δήμου Κορινθίων με 
στόχο την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τον καιρό και το κλίμα της περιοχής που θα 
συμβάλλει στην βέλτιστη προστασία της περιοχής και στην ενημέρωση του Δήμου Κορινθίων για 
θέματα μετεωρολογικών συνθηκών. Το έργο θα υλοποιηθεί με: 

▪ Συλλογή μετρήσεων. Το Έργο θα αξιοποιήσει την σημαντική υποδομή του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών στην περιοχή (βλ., https://www.meteo.gr/gmap.cfm) αλλά και με την 
ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου με τρεις νέους μετεωρολογικούς σταθμούς (σχετικός Κ.Α. 
εξόδου 30/7135.0024) 
▪ Δημιουργία απλοποιημένης πλατφόρμας παρουσίασης των  μετρήσεων και προγνώσεων. 

2β. To Έργο, εκτός της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών αξιοποιώντας την ολοένα εξελισσόμενη 
τεχνολογία στη μεταφορά πληροφορίας, θα καλύψει και ανάγκες των δύο βασικών πυλώνων της 
περιοχής, του τουρισμού και της γεωργίας. Και οι δύο αυτοί πυλώνες είναι άμεσα εξαρτώμενοι από 
τις μετεωρολογικές συνθήκες και επομένως ευάλωτοι σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές, ειδικά στην 
κατεύθυνση ενός θερμότερου κλίματος. 
2γ. Για την υλοποίηση της Π.Σ., η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για το Δήμο Κορινθίων 
ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και 12.400,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) και έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. εξόδου 00/6737.0010 
(Ανωτέρω Σχετικό) 
 

Προτείνεται : 
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1. Η έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών για το έργο «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών Δήμου 
Κορινθίων» 
2. Ο Καθορισμός των όρων αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
3. Ο ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης με τους αναπληρωτές τους 
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 εκπροσώπους 

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

δημοτικούς συμβούλους Δήμου Κορινθίων κ.κ. Γεώργιο Πούρο και Κωνσταντίνα Κόλλια, με 

αναπληρωτές τους δημοτικούς συμβούλους Δήμου Κορινθίων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκο και Σπυρίδωνα 

Ζαχαριά, 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, την ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 59106/13-12-2022 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 του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών για το έργο «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - μετεωρολογικών συνθηκών 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, ως εξής: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100  του Ν. 3852/2010 

 

Μεταξύ 
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του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

& 

του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

για την κατάρτιση και υλοποίηση του Έργου με τίτλο:  

 

« Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών Δήμου Κορινθίων » 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Για την κατάρτιση και υλοποίηση Έργου -  Σχεδίου Δράσης με τίτλο: 
«Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης 

περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών Δήμου Κορινθίων» 
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την                                        μεταξύ των παρακάτω 
συμβαλλομένων: 
1. Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού) με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32,  με Α.Φ.Μ. 
997860951, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. 
Βασίλειο Νανόπουλο και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του 
Έργου»,  

2. Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Ε.Α.Α.) που ενεργεί εν προκειμένω δια του ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ αυτού (Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, 
Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 11851, Θησείο, Α.Φ.Μ. 997028265, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πλειώνη του Γεωργίου, Διευθυντή του 
Ε.Α.A. και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτού και  θα αποκαλείται στο εξής 
ως «Φορέας υλοποίησης του Έργου»  

 
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/07.06.2010)  και ιδίως τα άρθρο 100 
αυτού. 

2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

4. Την με αριθμ.                         απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κορινθίων, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών για το Έργο «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών 
Δήμου Κορινθίων». 

5. Την με αριθ. 39/398/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΚ7ΩΛ7-8ΘΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 
πίστωση στον Κ.Α. 00/6737.0010 για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης  με 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών 
Δήμου Κορινθίων» και την αριθ.                 ΑΑΥ (ΑΔΑ:                   ).  
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6. Την ληφθείσα απόφαση κατά την                   του Δ.Σ. του Ε.Α.Α. με θέμα: Έγκριση 
υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κορινθίων για το Έργο «Ανάπτυξη, 
παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών Δήμου Κορινθίων», με συνολικό προϋπολογισμό 
για το Ε.Α.Α. 10.000 € συν ΦΠΑ 

 
 
 
Συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτή η υπογραφή  Προγραμματικής Σύμβασης η οποία  
περιέχει τα παρακάτω άρθρα : 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Η παρούσα είναι Προγραμματική Σύμβαση και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
100 του N. 3852/10, ως ισχύει, ενώ επίσης πληρούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις 
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η 
παρούσα εγκαθιδρύει συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων φορέων, η οποία 
αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν 
λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, η υλοποίηση της 
συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος  και οι 
συμμετέχοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των 
δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. Για το λόγο αυτό, η σύναψη της παρούσης 
εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 4412/2016.  
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα 
ισχύουν για την υλοποίηση του ανωτέρω Έργου και συγκεκριμένα τα επόμενα άρθρα :  

1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο  
3. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης  
4. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου  
5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων  
6. Προϋπολογισμός-Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης  
7. Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης  
8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
9. Ρήτρες  
10. Γενικοί & Ειδικοί Όροι  
11. Τελικές Διατάξεις  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο – ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και 
θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης μετεωρολογικών συνθηκών του Δήμου 
Κορινθίων με στόχο την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τον καιρό και το κλίμα της 
περιοχής που θα συμβάλλει στην βέλτιστη προστασία της περιοχής και στην  
ενημέρωση του Δήμου Κορινθίων για θέματα μετεωρολογικών συνθηκών.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης 
του περιεχομένου της, που είναι η κατάρτιση και υλοποίηση του Έργου με τίτλο: 
«Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων- μετεωρολογικών συνθηκών Δήμου Κορινθίων»  το οποίο στο 
εξής θα αποκαλείται το «Έργο». 
Ειδικότερα, στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συντελούν οι 
αλληλοσυμπληρούμενοι στόχοι του Δήμου Κορινθίων και του Ε.Α.Α.  οι οποίοι 
αφορούν:  

• Την εγκατάσταση τριών νέων μετεωρολογικών σταθμών για την βέλτιστη δυνατή 
παρακολούθηση των τρεχουσών συνθηκών.  
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• Τη δημιουργία ενός Συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία 
και οπτικοποίηση των δεδομένων του δικτύου των σταθμών και την παροχή βασικών 
προγνωστικών πληροφοριών. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κορινθίων. 
Φορέας υλοποίησης ορίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και ειδικότερα η 
τεχνογνωσία, η επιστημονική υποστήριξη και η ερευνητική δραστηριότητα εισφέρονται 
από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.) του 
Ε.Α.Α.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να επιτευχθούν οι Στρατηγικοί Στόχοι 
του με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αναλαμβανόμενου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη εγχειρήματος, θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:  

• Συλλογή μετρήσεων: Το Έργο θα αξιοποιήσει την σημαντική υποδομή του Ε.Α.Α στην 
περιοχή (βλ., https://www.meteo.gr/gmap.cfm) και θα ενισχύσει το υπάρχoν δίκτυο 
μετρήσεων στην περιοχή με την προσθήκη τριών νέων μετεωρολογικών σταθμών.  

• Δημιουργία απλοποιημένης πλατφόρμας παρουσίασης των  μετρήσεων και προγνώσεων. 
 
To Έργο, εκτός της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών αξιοποιώντας την ολοένα εξελισσόμενη 
τεχνολογία στη μεταφορά πληροφορίας, θα καλύψει και ανάγκες των δύο βασικών πυλώνων της 
περιοχής, του τουρισμού και της γεωργίας. Και οι δύο αυτοί πυλώνες είναι άμεσα εξαρτώμενοι από 
τις μετεωρολογικές συνθήκες και επομένως ευάλωτοι σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές, ειδικά στην 
κατεύθυνση ενός θερμότερου κλίματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  
Οι εμπλεκόμενοι, Κύριος του έργου και Φορέας υλοποίησης επιδιώκουν έκαστος 
και συνεισφέρουν στην απρόσκοπτη συνεργασία στους καθορισμένους τομείς του 
παρόντος άρθρου. Ειδικότερα: 
O Δήμος Κορινθίων θα συμβάλλει από την πλευρά του, για την υλοποίηση του 
συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών με σκοπό την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του ανωτέρω Έργου και θα προχωρήσει στην προμήθεια των τριών 
μετεωρολογικών σταθμών. 
Από την πλευρά του  το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως φορέας υλοποίησης 
του έργου πέρα από τη συνεισφορά του στους ανωτέρω αναφερόμενους (στο πλαίσιο 
του άρθρου 4) ως εν δυνάμει αναδυόμενους κατά την υλοποίηση του Έργου 
τεχνολογικούς/τεχνικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, της διενέργειας και της ανάλυσης των μετρήσεων, αναλαμβάνει, λόγω 
της τεχνογνωσίας του και μετά την λήξη του Έργου την συνεχή λειτουργία και 
συντήρηση των σταθμών και του περιεχομένου του συστήματος παρακολούθησης για 
τρία (3) έτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συν Φ.Π.Α.  
Ειδικότερα, το με την παρούσα Σύμβαση αναλαμβανόμενο προς υλοποίηση Έργο 
χρηματοδοτείται από τον Δήμο Κορινθίων και είναι εγγεγραμμένο στο προϋπολογισμό 
έτους 2022 με κωδ. 00/6737.0010 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών για το έργο Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - μετεωρολογικών συνθηκών 
Δήμου Κορινθίων με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τον καιρό και το 
κλίμα της περιοχής με προϋπολογισμό 10.000,00€ συν ΦΠΑ. 
Οι πληρωμές του Έργου θα γίνουν σε δύο (2) δόσεις από τον Δήμο Κορινθίων προς 
τον Φορέα υλοποίησης, έπειτα από την υποβολή των σχετικών παραδοτέων, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις διαδικασίες 
πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία:  
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ΑΑ 

Παραδοτέου 

Τίτλος Ημερομηνία 

υποβολής * 

Ποσό 

(χωρίς 

ΦΠΑ 

24%) 

1 Σχεδιασμός συστήματος, εύρεση 

θέσεων σταθμών, σχεδιασμός 

διαδικτυακής εφαρμογής 

Τ+2 5.000,00€ 

2 Εγκατάσταση σταθμών-ποιοτικός 

έλεγχος δεδομένων. Διαδικτυακή 

εφαρμογή σε λειτουργία 

Τ+8 5.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.00,00€ 

* όπου Τ η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.   
 
Ο  Δήμος Κορινθίων δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις, που υπερβαίνουν το 
παραπάνω ποσό και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω 
εγκεκριμένου ποσού. 
Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε 8 (οκτώ) μήνες, με την ολοκλήρωση του 
Έργου, την παράδοση των μετρήσεων και της αξιολόγησης των εγκαταστάσεων που 
αποτελούν το αντικείμενο του Έργου, από το Φορέα υλοποίησης στον Κύριο του 
Έργου και την οριστική παραλαβή τους από τον Κύριο του Έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται 
τριμελές όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 
Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκάστου των 
συμβαλλομένων μερών. 
Δύο (2) μέλη μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Δήμο Κορινθίων και το τρίτο μαζί 
με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών   
Η ανωτέρω τριμελής Κοινή Επιτροπή αποτελείται από: 

• ………………… με αναπληρωτή τον ………………. από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων.      

• ………………… με αναπληρωτή τον ………………. από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων.      

• Τον Δρα. Λαγουβάρδο Κωνσταντίνο, Διευθυντή Ερευνών του Ε.Α.Α., Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Έργου από την πλευρά του Ε.Α.Α. με αναπληρώτρια την Δρα. Κοτρώνη Βασιλική, 
Διευθύντρια Ερευνών του Ε.Α.Α.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να λαμβάνει γνώση για όλες τις δράσεις του Έργου της 
παρούσας Σύμβασης. Επίσης, να αιτείται, να λαμβάνει και να ελέγχει τα δικαιολογητικά των 
δράσεων. 
Γενικά να λαμβάνει γνώση για όλα τα θέματα που άπτονται της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
Η παρούσα Επιτροπή χορηγεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης κατά τη λήξη της Προγραμματικής 
Σύμβασης και κάθε φορά που απαιτείται για την εκταμίευση ποσών από τους συμβαλλόμενους. 
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των 
ενεργειών 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 εισήγηση τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης, η εισήγηση για 
παράταση του χρονοδιαγράμματος, ο οικονομικός απολογισμός των φάσεων που 
περατώνονται και ο προϋπολογισμός των επόμενων φάσεων, η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία 
των όρων της παρούσας Σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
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Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά και όποτε το 
απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και έκτακτα όταν 
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 
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.  
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 
καθορισθούν με αποφάσεις της.  
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται πρόσθετα για το παραπάνω έργο τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο - ΡΗΤΡΕΣ 
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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να 
αξιώσει κάθε θετική ζημία του.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Ο Φορέας υλοποίησης του Έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την 
υλοποίηση της Έργου και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόμων µε Αναπηρίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των 
αρμοδίων οργάνων εκάστου. 
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 δικαίωμά τους ή απαλλαγή 
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 
αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση. 
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 
Κορίνθου. 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο 
(2) ο Κύριος του Έργου, δύο (2) ο Φορέας υλοποίησης   

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο Διευθυντής του Ε.Α.Α. και Πρόεδρος 

του Δ.Σ. 

 

 

Καθ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ  
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  Γ.- Ορίζει εκπροσώπους για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων με τους αναπληρωτές τους ως εξής: 

Τακτικούς εκπροσώπους: 

1)τον κ. Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, ως τακτικό εκπρόσωπο του Δήμου 

Κορινθίων, με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, 

2)την κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, ως τακτική εκπρόσωπο του 

Δήμου Κορινθίων, με αναπληρωτή της τον κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Δημοτικό 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 59/799/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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