
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.: 70/2022 

      

         

    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου. 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την εκπόνηση « Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Δήμου Σερίφου». 

Στη Σέριφο σήμερα, 14 Μαΐου  2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:30 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1325/06-

05/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 
 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

5. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

7. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

                    

                

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
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Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε)» για την εκπόνηση « Πενταετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Σερίφου», όπως παρουσιάζεται κάτωθι: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ THN ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΎΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ  

ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Στην Αθήνα σήμερα ……..……..2022, ημέρα …………………….., οι ακόλουθοι 

συμβαλλόμενοι:  

Ο Δήμος Σερίφου, που εδρεύει στη Σέριφο και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από 

τον Κωνσταντίνο Ρεβίνθη Δήμαρχο Σερίφου (σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 1, εδ. 

στ’ του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α') και  

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.) λαμβάνοντας υπόψιν:  

1) την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις: 

• του ν. 3852/2010 (87Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των 

άρθρων 72, 100 και 225, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του ν. 3463/2006 (114Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων  και 

Κοινοτήτων», ιδίως του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του ν. 4412/2016 (147΄), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

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

ιδίως των άρθρων 3 και 12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• 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.1 

• την αριθ. Υ.Α. 41179/23.10.2014/Εσωτερικών (2970Β΄), 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α' βαθμού 

για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» 

2)   Το με Α.Π. 4281/10.11.2021 αίτημα του Δήμου Σερίφου,  για 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την συνταξη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. 

• Την με αριθμ. ……………/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου 

Σερίφου, για την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και την 

εξουσιοδότηση υπογραφής της. 

3) Την με αριθμ. ……………/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και 

την εξουσιοδότηση υπογραφής της. 

 
1 Διαγράφεται σε περίπτωση που δεν μεταβιβάζονται λειτουργικά έξοδα 
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4) Την υπ’ αριθμ ……………. απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης Οικονομικής Επιτροπής2 

5) Την υπ΄ αριθμ. …………… ανάληψη υποχρέωσης του Δημάρχου 

Σερίφου για τα λειτουργικά έξοδα της παρούσης. 

 

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 δεν διαθέτει το απαραίτητο κατάλληλο προσωπικό να ανταποκριθεί 

στην «Εκπόνηση Πενταετούς  Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Σερίφου». 

Για τον λόγο αυτό, έχει απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία διαθέτει την 

απαιτούμενη στελέχωση αλλά και εμπειρία και είναι σε θέση να το εκπονήσει. 

Τα πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα πέραν του πολυτομεακού τους 

χαρακτήρα και της ιδιαίτερα σημαντικής τους αξίας ως καταστατικών- επιχειρησιακών 

χαρτών για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμης ανάπτυξης (στο εκάστοτε τοπικό, 

υπερτοπικό και περιφερειακό επίπεδο αναφοράς τους), αποτελούν θεσμική 

υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης οπως αυτή απορρέει απο το ισχύον νομικό 

πλαίσιο. Επιπρόσθετα η ύπαρξη ή μη ενος τετοιου επιχειρησιακού σχεδίου 

αξιολογείται με συγκεκριμένη βαρύτητα σε διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης 

προτάσεων των φορέων ΤΑ, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 (που είναι ακόμη «ανοικτές» σήμερα).  

Επιγραμματικά επισημαίνεται πως σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Δήμων ευρύτερα είναι η προώθηση της Δημοτικής και της 

εσωτερικής ανάπτυξης του εκάστοτε προς διερεύνηση Δήμου, σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες 

αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης (όπως τροποποιηθηκε και 

ισχύει). 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της εκπόνησης σε συνεργασία με τον Δήμο 

Σερίφου θα προχωρήσει στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων, 

στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη 

τα τοπικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες (π.χ νησιωτικότητα), τις εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους συνολικά διατιθέμενους 

οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης  

Κατόπιν αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στο- 

άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, στην σύναψη της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν όσα απαιτεί ο Νόμος για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της. 

 

 
2 Σε ολες τις περιπτώσεις που δεν ασκείται ελέγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί η ανάθεση 

προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της εκπόνησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Σερίφου 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα εκπονηθεί σύμφωνα με την με Αριθμ. Απόφ 

41179/23.10.2014 του Υπουργού Εσωτερικών και τις εγκυκλίους και οδήγίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

Το προς σύνταξη επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:  

• -Στρατηγικό Σχέδιο  

• -Επιχειρησιακο Σχέδιο  

• -Δείκτες Παρακολούθησης και αξιολόγησης  

• -Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης 

Για την εκπόνηση της μελέτης θα χρησιμοποιηθεί το προσωπικό της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  

 Σκοπός της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι η έντεχνη και σύμφωνη 

με τον νόμο εκπόνηση της παραπάνω μελέτης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα δεδομένα, τις υφιστάμενες μελέτες και έρευνες και με αμοιβαία 

συνεννόηση με τον Δήμο Σερίφου.   

   

 

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:  

• Αναλαμβάνει  να διαθέσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., τα απαιτούμενα δεδομένα, τις 

υφιστάμενες μελέτες και έρευνες  

• Διοργανώνει και υποστηρίζει την διαβούλευση 

• Ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), επιφορτισμένα με την 

υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση του αντικειμένου, 

• Ορίζει εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της 

παρούσης 
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• Ως χρηματοδότης της προγραμματικής σύμβασης έχει την υποχρέωση έκδοσης 

των ενταλμάτων με τα οποία θα γίνεται η καταβολή των λειτουργικών εξόδων, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσης.  

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:  

• Εκπονεί την Πρόταση σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο 

υποβολής του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος  και το συντάσσει.  

• Υποστηρίζει την διαβούλευση  

• Ορίζει εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της 

παρούσης 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και 

την παράδοση της μελέτης του προοιμίου.  

H διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης εκτιμάται σε δέκα (10) μήνες 

σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), δύναται δε να παρατείνεται 

ανάλογα με τις ανάγκες του έργου με τροποποίηση της παρούσας μετά από εισήγηση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλων 

ειδικοτήτων, για την εκπόνηση της μελέτης ώστε να είναι έτοιμο το σχετικό 

επιχειρησιακό πρόγραμμα.  

Ο Δήμος θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που προβλέπεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που θα είναι εξουσιοδοτημένο για συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. και θα φροντίζει να διεκπεραιώνει το ταχύτερο δυνατό όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της μελέτης.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των μηχανικών της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που θα 

ασχοληθούν με την εκπόνηση των μελετών βαραίνουν την ίδια και οι υπηρεσίες 

παρέχονται αδαπάνως για τον Δήμο. 

Ο Δήμος βαρύνεται και θα καταβάλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ποσό για την κάλυψη 

τυχόν δαπανών μετακίνησης του προσωπικού της, το οποίο θα συμμετέχει στην 

υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. Το ύψος της εν λόγω 

δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) €. 
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Οι μεταβιβαστικές πληρωμές της δαπάνης των μετακινήσεων του προσωπικού της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα καταβληθούν απολογιστικά, μετά από σχετικό αίτημα και μετά από 

πιστοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης, σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμώμενων 

αμοιβών (ΦΕΚ β’ 2519/ 20-07-2017) σε περίπτωση που ανατίθετο σε ιδιώτη 

μελετητή μέσω Δημοσίας Σύμβασης, ανέρχεται, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 

στο ποσό των δέκα oκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (18.500)€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 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:  

• 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: 

1. ........................................................ με αναπληρωτή 

.….................................................... 

2. ........................................................ με αναπληρωτή 

.….................................................... 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου …………………………… με τον 

αναπληρωτή του, που ορίστηκαν  με την υπ’ αριθμ. ………./……………….. Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και είναι 

1. ........................................................ με αναπληρωτή 

.….................................................... 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο .….................................................... 

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, 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 στον Δήμο Σερίφου, 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 
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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 – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

΄Οιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας 

συμβάσεως επιλύεται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των μερών. 

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 Δικαστήρια για την δικαστική επίλυση των διαφορών 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.  
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Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει 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 της 

μελέτης Δήμου Σερίφου οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 

σε γνώση της κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

της σύμβασης. Αντίστοιχη υποχρέωση αναλαμβάνει και το έτερο 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 Σερίφου 

Ο Δήμαρχος 

Κωνσταντίνος Ρεβίνθης 

 

………………………………………………… 

 

Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

 

 

………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
στελέχους 

Φορέας από τον 
οποίο προέρχεται 

Ρόλος στην υλοποίηση 
της Σύμβασης 

1.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο έπειτα, από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», 

• Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου 

και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε) 

για την εκπόνηση « Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Σερίφου». 

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κυρίου Ρεβίνθη Κωνσταντίνου για την 

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Γ) Τον ορισμό του Δημάρχου Σερίφου, κυρίου Ρεβίνθη Κωνσταντίνου, με 

αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Μαγουλά Δημήτριο , ως 

εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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