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Στην Αθήνα σήµερα την 20/11/2019 οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, 

2. Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδηµίας 65 & 

Γενναδίου 8 και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου κ. Πατούλη Γεώργιο, ∆ήµαρχο Αµαρουσίου. Στην συνέχεια της παρούσας 

αναφέρεται ως Κ.Ε.∆.Ε. 

3. Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Πληροφόρηση - Επιµόρφωση- 
Τοπική Ανάπτυξη», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Χαρ. Τρικούπη 6-10) και εκπροσωπείται 

νόµιµα στην παρούσα από τον κ. Νικόλαο Χιωτάκη, συνέχεια της παρούσας θα αναφέρεται ως 

«Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα - Καλλικράτης» 

2. Την υπ; αριθ. 638/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Ε. 

3. Την υπ. αριθ. 8/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Τ.Α. 

 

συµφωνούν την υπογραφή της παρούσας µε τους κάτωθι όρους: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Στη σύµβαση αυτή περιέχονται: 

− Προοίµιο 

− Το αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης 

− Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων 

− Οργάνωση για την υλοποίηση του έργου - Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρµογής της 

σύµβασης και οι αρµοδιότητες της 

− Η ισχύς, η διάρκεια της σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης 

− Η Χρηµατοδότηση της Σύµβασης, οι Αµοιβές και ο Τρόπος Πληρωµής 

− ∆ικαίωµα Εκµετάλλευσης 

− Καταγγελία - Ποινικές ρήτρες 

− Τροποποίηση της σύµβασης 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ευθύνη να συντονίζει πολιτικές που αφορούν στη διαµόρφωση και 

ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο όσον αφορά στα θέµατα των 

αρµοδιοτήτων όσο και στα ζητήµατα του θεσµικού πλαισίου της οικονοµικής πολιτικής που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Αντίστοιχα σκοποί της Κ.Ε.∆.Ε. είναι η προαγωγή της δηµοτικής και κοινοτικής αυτοδιοίκησης, η 

έρευνα και µελέτη των ζητηµάτων που αφορούν στο χώρο των ΟΤΑ, η συγκέντρωση και παροχή 

στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τα ζητήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η υποβοήθηση 

της συνεργασίας των ΟΤΑ. 

Η «Πληροφόρηση - Επιµόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία 

της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συµβουλευτικών, µελετητικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών µε επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Σήµερα οι κύριοι µέτοχοί της είναι η 

Κ.Ε.∆.Ε., το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Η Π.Ε.Τ.Α. 

Α.Ε. διαθέτει πιστοποιητικό ∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατηγορίας Β. Ειδικότερα, διαθέτει 

διαχειριστική επάρκεια για έργα όπως έργα/ δράσεις προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού, 

δηµιουργίας και εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής, προµήθειας και εγκατάστασης 

εξοπλισµού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συµβούλων, κατάρτισης και συµβουλευτικής και 

λοιπών υπηρεσιών. 

Οι δράσεις, που αποτελούν το φυσικό αντικείµενο της παρούσας και αναλύονται στο κύριο σώµα της 

σύµβασης, είναι:   

1. Smart parking - Mobile parking: Η δράση περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης για έξυπνη 

στάθµευση (smart parking) µε έµφαση σε εφαρµογές για έξυπνες συσκευές (mobile parking) και 

πρακτικές έξυπνης αστυνόµευσης, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τη διεθνή 

πρακτική για smart parking & mobile parking και έξυπνη αστυνόµευσης καθώς και πρότυπο 

τεύχος διακήρυξης σύµφωνα µε το 4412/2016, ώστε οι ∆ήµοι να είναι σε θέση να προκηρύξουν 

αντίστοιχους διαγωνισµού.  Αντικείµενο της µελέτης είναι να παρουσιάσει µε αναλυτικό τρόπο τα 

οφέλη του µοντέλου της παραχώρησης για την ελεγχόµενη στάθµευση και πως αυτό µπορεί να 

εφαρµοστεί διοικητικά και επιχειρησιακά σε έναν ∆ήµο/Περιφέρεια. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΤΑ: Θα πραγµατοποιηθεί η καταγραφή, 

η αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων των πηγών κατανάλωσης ενέργειας, η οµαδοποίησή 

τους και η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας για συγκεκριµένο αριθµό ∆ήµων η οποία θα 

συµβάλει στη µείωση των δαπανών τους και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τοµέα 

της ενέργειας. Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης των ΟΤΑ, που στην πράξη 

συνίσταται στην βάση δεδοµένων καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγµατικό 

χρόνο, αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για: 

� Την εξοικονόµηση ενέργειας. 

� Την µείωση των δαπανών. 

� Την αξιοποίηση των πόρων της προγραµµατικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). 

� Την προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας. 

3. ∆ηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος αποτύπωσης και προβολής της ακίνητης 
περιουσίας των ΟΤΑ σε εθνικό επίπεδο: Οι ΟΤΑ κατέχουν ή ελέγχουν µεγάλες εκτάσεις 

ακίνητης περιουσίας συµπεριλαµβανοµένων γης, δηµόσιων κτιρίων, σχολείων, καταστηµάτων ή 
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και απλών κατοικιών. Αν και οι Οργανισµοί γενικότερα ασχολούνται µε τις λειτουργικές 

απαιτήσεις της διαχείρισης αυτής της περιουσίας, πολύ λίγοι αντιµετωπίζουν το σύνολο των 

ιδιοκτησιών αυτών ως «χαρτοφυλάκιο», του οποίου η σύνθεση και η χρήση µπορεί να 

διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να εξυπηρετήσει καλύτερα 

τους στόχους της τοπικής κοινωνίας. Αντικείµενο της παρούσας δράσης είναι η δηµιουργία µίας 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας καταγραφής, αποτύπωσης και προβολής δηµοτικών ακινήτων προς 

αξιοποίηση. 

Με την παρούσα σύµβαση επιχειρείται η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ σε τρεις 

Θεµατικές Περιοχές: την ελεγχόµενη στάθµευση, την εξοικονόµηση ενέργειας, και τη διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κ.Ε.∆.Ε., 

της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε  για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ στις τρείς ακόλουθες 

θεµατικές περιοχές: 

1. Εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση 

συστήµατος έξυπνης στάθµευσης (smart parking) στους ∆ήµους,  

2. Ενεργειακό ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των ΟΤΑ για καταγραφή και αξιολόγηση του ενεργειακού 

αποτυπώµατος κάθε ∆ήµου, 

3. Κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και 

εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. 

Οι ως άνω θεµατικές περιοχές παρέχουν έναν µηχανισµό υποστήριξης για την ενίσχυση του 

ρόλου και της αναπτυξιακής δυναµικής των ΟΤΑ καθώς και την αναβάθµιση της επιχειρησιακής τους 

ικανότητας.  Αναλυτικά:  

Θεµατική Περιοχή 1: Εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για 
την εγκατάσταση συστήµατος έξυπνης στάθµευσης (smart parking) στους ∆ήµους 

Έναρξη 
Υπογραφή της 

Σύµβασης  

Λήξη Τέσσερις (4) Μήνες από την 

Υπογραφή της Σύµβασης 

∆ραστηριότητες 

Η δράση περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης για έξυπνη στάθµευση (smart 

parking) µε έµφαση σε εφαρµογές για έξυπνες συσκευές (mobile parking) και 

πρακτικές έξυπνης αστυνόµευσης, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές µε βάση 

τη διεθνή πρακτική για smart parking & mobile parking και έξυπνη 

αστυνόµευσης καθώς και πρότυπο τεύχος διακήρυξης σύµφωνα µε το 

4412/2016, ώστε οι ∆ήµοι να είναι σε θέση να προκηρύξουν αντίστοιχους 

διαγωνισµού. Αντικείµενο της µελέτης είναι να παρουσιάσει µε αναλυτικό 

τρόπο τα οφέλη του µοντέλου της παραχώρησης για την ελεγχόµενη 

στάθµευση και πως αυτό µπορεί να εφαρµοστεί διοικητικά και επιχειρησιακά 

σε έναν ∆ήµο/Περιφέρεια.  
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Θεµατική Περιοχή 1: Εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για 
την εγκατάσταση συστήµατος έξυπνης στάθµευσης (smart parking) στους ∆ήµους 

Παραδοτέα 

Π.1.1. Μελέτη για έξυπνη στάθµευση (smart parking) µε έµφαση σε 

εφαρµογές για έξυπνες συσκευές (mobile parking) και πρακτικές έξυπνης 

αστυνόµευσης. 

Π.1.2. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τη διεθνή πρακτική για 

smart parking & mobile parking. 

Π.1.3. Τεχνικές προδιαγραφές για έξυπνη αστυνόµευση. 

Π.1.4. Καταγραφή σχετικής νοµοθεσίας 

Π.1.5. Καταγραφή σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται εντός του 

∆ήµου/Περιφέρειας Τεκµηρίωση Μελέτης Βιωσιµότητας. 

Π.1.6. Τεκµηρίωση Χρηµατοοικονοµικού µοντέλου. 

Π.1.7. Ενσωµάτωση τεχνικών προδιαγραφών και πρότυπο τεύχος της 

διακήρυξης σύµφωνα µε το 4412/2016. 

Ηµεροµηνία 
υποβολής 
παραδοτέων   

Π.1.1. ∆ύο (2) µήνες από την έναρξη του έργου. 

Π.1.2. ∆ύο (2) µήνες από την έναρξη του έργου. 

Π.1.3. ∆ύο (2) µήνες από την έναρξη του έργου. 

Π.1.4. Τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη του έργου. 

Π.1.5. Τέσσερις (4) από την έναρξη του έργου. 

Π.1.6. Τέσσερις (4) από την έναρξη του έργου. 

Π.1.7. Τέσσερις (4) από την έναρξη του έργου. 

Συνοπτική Περιγραφή και στόχοι της Θεµατικής Περιοχής 1 

Η οικονοµική συγκυρία και οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί, ασκούν µεγάλη πίεση στην οικονοµική 

κατάσταση και στη ρευστότητα των ∆ήµων. Παρατηρούνται συνεχείς αναµορφώσεις στους 

προϋπολογισµούς και γενικότερα σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή 

τους στόχευση. Η εξοικονόµηση δαπανών και η εξεύρεση νέων πόρων αποτελούν βασικές 

προτεραιότητες στη νέα Προγραµµατική Περίοδο. 

Η παραχώρηση της ελεγχόµενης στάθµευσης των δήµων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 

δράσης που καλύπτει ταυτόχρονα και τις δύο προτεραιότητες.   

Αναφορικά µε την υφιστάµενη κατάσταση παρατηρούνται τα παρακάτω προβλήµατα: 

• Οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν από που µπορούν να προµηθευτούν κάρτα στάθµευσης, ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις τα σηµεία πώλησης (περίπτερα κ.λπ.) απέχουν πολύ από τις θέσεις 

στάθµευσης. 

• Η δηµοτική αστυνοµία είναι υποχρεωµένη να διέρχεται επανειληµµένα από κάθε θέση 

στάθµευσης προκειµένου να ελέγχει κατά πόσον τα σταθµευµένα οχήµατα διαθέτουν κάρτα 

στάθµευσης εν ισχύ. 
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Θεµατική Περιοχή 1: Εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για 
την εγκατάσταση συστήµατος έξυπνης στάθµευσης (smart parking) στους ∆ήµους 

• Η δυνατότητα προσωρινής αλλαγής της χρήσης µιας θέσης στάθµευσης είναι δύσκολη 

διαδικασία και απαιτεί την επιστράτευση σήµανσης ή / και εµποδίων για την αποτροπή 

στάθµευσης των οχηµάτων 

• Οι ∆ήµοι δε διαθέτουν ακριβή εικόνα της δαπάνης των οδηγών για ελεγχόµενη στάθµευση 

και αδυνατεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα της αποδιδόµενης οικονοµικής εισροής. 

• Οι ∆ήµοι δε λαµβάνουν στατιστικά στοιχεία χρήσης των θέσεων στάθµευσης. 

• Οι προµήθειες του δικτύου διανοµής κάρτας στάθµευσης είναι ιδιαίτερα υψηλές. 

• Οι ∆ήµοι, στην προσπάθεια εξορθολογισµού των πόρων που διαθέτουν και διαχειρίζονται 

επιθυµούν να προµηθευτούν και να εγκαταστήσουν σύστηµα έξυπνης στάθµευσης µε 

αισθητήρες εντός του οδοστρώµατος, προκειµένου να λαµβάνουν πληροφόρηση σε 

πραγµατικό χρόνο της κατάστασης των θέσεων στάθµευσης, εντός των ζωνών του δικτύου 

ελεγχόµενης στάθµευσης που λειτουργεί.  Η πληροφόρηση καλύπτει και την αποτύπωση της 

τρέχουσας κατάστασης πληρωµής για τις θέσεις που είναι εγκατεστηµένες, έτσι ώστε η 

δηµοτική αστυνοµία να ενηµερώνεται στοχευµένα για τυχόν παραβάσεις. 

Σύµφωνα τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η προµήθεια και λειτουργία ενός Συστήµατος Έξυπνης 

Στάθµευσης που θα παρέχει στο δήµο τη δυνατότητα να ορίζει πολιτικές στάθµευσης, τόσο ανά 

θέση, όσο και ανά οµάδα θέσεων. Είναι σηµαντικό ο µηχανισµός και τα συνεργεία του δήµου να 

µπορούν να προσαρµόσουν τις πολιτικές στάθµευσης στην πόλη, σε παροδικές συνθήκες, όπως για 

παράδειγµα η εκτέλεση έργων ή τυχόν υπαίθριες εκδηλώσεις, αλλά και σε µεσοπρόθεσµες αλλαγές, 

όπως είναι η επαναχάραξη των ζωνών ελεγχόµενης στάθµευσης, πεζοδροµήσεις κλπ. 

 

 

Θεµατική Περιοχή 2: Ενεργειακό ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των ΟΤΑ για καταγραφή και 
αξιολόγηση του ενεργειακού αποτυπώµατος κάθε ∆ήµου 

Έναρξη 
Υπογραφή της 

Σύµβασης 

Λήξη Έξι (6) Μήνες από την Υπογραφή 

της Σύµβασης  

∆ραστηριότητες 

Θα πραγµατοποιηθεί η καταγραφή, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων 

των πηγών κατανάλωσης ενέργειας, η οµαδοποίησή τους και η εξοικονόµηση 

πρωτογενούς ενέργειας για συγκεκριµένο αριθµό ∆ήµων η οποία θα συµβάλει 

στη µείωση των δαπανών τους και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στον 

τοµέα της ενέργειας. Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης των ΟΤΑ, 

που στην πράξη συνίσταται στην βάση δεδοµένων καταγραφής της 

ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγµατικό χρόνο, αποτελεί ένα χρήσιµο 

εργαλείο για τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση πολιτικών µε στόχους:  

1. Την εξοικονόµηση ενέργειας.   

2. Την µείωση των δαπανών. 

3. Την αξιοποίηση των πόρων της προγραµµατικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 – 
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Θεµατική Περιοχή 2: Ενεργειακό ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των ΟΤΑ για καταγραφή και 
αξιολόγηση του ενεργειακού αποτυπώµατος κάθε ∆ήµου 

2020).  

4. Την προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας.   

Ειδικότερα επιδιώκεται η επίτευξη του Μακροπρόθεσµου Οράµατος και της 

Συνολικής Στρατηγικής του ∆ήµου για την Αειφόρο Ενέργεια µε την Απογραφή 

Εκποµπών ορισµένης περιόδου αναφοράς 

Παραδοτέα 

Π.2.1. Συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εµπειρίας 

Π.2.2. Εκπόνηση των αναγκαίων προδιαγραφών και η κατάρτιση ενός Οδικού 

Χάρτη για βιώσιµη ενέργεια 

Π.2.3. Προτεινόµενες Πράξεις χρηµατοδότησης από εναλλακτικές πηγές 

χρηµατοδότησης  

Ηµεροµηνία 
υποβολής 
παραδοτέων   

Π.2.1. ∆ύο (2) µήνες  από την έναρξη του έργου 

Π.2.2. Τέσσερις (4)  µήνες από την έναρξη του έργου 

Π.2.3. Έξι (6)  µήνες από την έναρξη του έργου 

Συνοπτική Περιγραφή και στόχοι της Θεµατικής Περιοχής 2 

θα εκπονηθεί οδηγός µε γενικές πληροφορίες σχετικά µε το πώς οι δήµοι µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν ανακαινίσεις κτηρίων σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ) 

υπό δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Επιπλέον, θα δίνονται πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τη 

συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών, (φορείς χρηµατοδότησης, ΕΕΥ, ΧΑΤ) και την επίτευξη 

επενδύσεων κεφαλαίων ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των δήµων. Ο οδηγός 

θα είναι εστιασµένος σε έργα ανακαίνισης των δηµοτικών κτηρίων, που έχουν ως επί το πλείστον 

µεγάλο ανθρακικό αποτύπωµα. 

Θα περιλαµβάνει µε λεπτοµέρεια τα κριτήρια σχεδιασµού και τις πιθανές τεχνικές λύσεις για την 

επίτευξη των ΣΜΕΚ, την οικονοµική αξιολόγηση και τα χρηµατοδοτικά σχήµατα για τους δήµους, 

προκειµένου να δώσει πληροφορίες σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για να ανακαινίσουν τα δηµόσια κτήρια σε ενεργειακώς αποδοτικά.   

Στόχος είναι να βοηθηθεί το τεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι των δήµων στην: 

• Αντιµετώπιση της έλλειψης γνώσεων και εµπειριών η οποία συχνά οδηγεί στην ανάγκη για 

πολύ ακριβούς εξειδικευµένους συµβούλους, 

• ∆ιαµόρφωση ολιστικής άποψης σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις και να εισαγάγει 

µια συστηµατική προσέγγιση και διαδικασία για το πώς να συµµετάσχουν τα διάφορα 

ενδιαφερόµενα µέρη, 

• Ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των δήµων, 

• Αντιµετώπιση του χαµηλού επιπέδου εµπιστοσύνης στις Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΣΕΑ), 

• Αντιµετώπιση της περιορισµένης τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των δήµων να 
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Θεµατική Περιοχή 2: Ενεργειακό ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των ΟΤΑ για καταγραφή και 
αξιολόγηση του ενεργειακού αποτυπώµατος κάθε ∆ήµου 

διαχειρίζονται τις επενδύσεις και τα οικονοµικά του έργου, µε την διευκρίνιση τεχνικών, 

νοµικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών πτυχών, 

Προσπάθεια για να εργαστούν από κοινού και σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 

ΕΕΥ, προκειµένου να επιτευχθεί δραστική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτηρίων και να 

πραγµατοποιηθούν ΣΜΕΚ µε χαµηλό κόστος.  

ωρίµανση της ικανότητας   

 

Θεµατική Περιοχή 3: Κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος προσέλκυσης 
επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης της 
ακίνητης περιουσίας 

Έναρξη 
Υπογραφή της 

Σύµβασης 

Λήξη Έξι (6) Μήνες από την 

Υπογραφή της Σύµβασης 

∆ραστηριότητες 

Οι ΟΤΑ κατέχουν ή ελέγχουν µεγάλες εκτάσεις ακίνητης περιουσίας 

συµπεριλαµβανοµένων γης, δηµόσιων κτιρίων, σχολείων, καταστηµάτων ή 

και απλών κατοικιών. Αν και οι Οργανισµοί γενικότερα ασχολούνται µε τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτής της περιουσίας, πολύ λίγοι 

αντιµετωπίζουν το σύνολο των ιδιοκτησιών αυτών ως «χαρτοφυλάκιο», του 

οποίου η σύνθεση και η χρήση µπορεί να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να προσελκύσει επενδύσεις και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της 

τοπικής κοινωνίας. 

Παραδοτέα 

Π.3.1. Μεθοδολογία κατηγοριοποίησης ΟΤΑ. 

Π.3.2. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας ακινήτων και πιλοτική 

υποστήριξη 

Π.3.3. Υποδείγµατα επενδυτικών προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων  

Ηµεροµηνία 
υποβολής 
παραδοτέων   

Π.3.1.  ∆ύο (2) µήνες από την έναρξη του έργου 

Π.3.2. Τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη του έργου 

Π.3.3.  Έξι (6) µήνες από την έναρξη του έργου 

Συνοπτική Περιγραφή και στόχοι της Θεµατικής Περιοχής 3 

∆ηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος αποτύπωσης και προβολής της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ 

σε εθνικό επίπεδο καθώς και η υποστήριξη στην προώθηση και επικοινωνία προτάσεων αξιοποίησης 

σε υποψήφιους επενδυτές. Σκοπός του έργου είναι ο κάθε ∆ήµος να µπορεί να προβάλει την εικόνα 

του, δηµιουργώντας το προφίλ της περιοχής του διευκολύνοντας της διαδικασία προσέλκυσης 

επενδυτών. 

Άλλωστε, το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕ∆Ε και η ΠΕΤΑ Α.Ε. έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία 

ανάπτυξης της ∆ιαδικτυακής Πύλης InvestOTA, µε σκοπό την προβολή και προώθηση των 
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Θεµατική Περιοχή 3: Κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος προσέλκυσης 
επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης της 
ακίνητης περιουσίας 

ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων για τη χρηµατοδότησή τους. 

Το InvestOTA είναι η διαδικτυακή πύλη που δηµιουργήθηκε προκειµένου να καλύψει την ανάγκη 

των ΟΤΑ για προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών τους σχεδίων µε σκοπό την προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και του επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος του Ιδιωτικού Τοµέα 

ώστε να συνεργαστεί µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών 

σχεδίων. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://www.investota.gr. 

Στην ιστοσελίδα InvestOTA συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα επενδυτικά σχέδια των ΟΤΑ 

και παρέχονται πληροφορίες για καθένα από αυτά, όπως: η σύντοµη περιγραφή του έργου, η 

χωροθέτησή του, ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός, η φάση ωρίµανσης κ.ά. Επίσης, η ιστοσελίδα 

παρέχει την δυνατότητα γεωγραφικής αναζήτησης και οµαδοποίησης επενδυτικών σχεδίων, 

αναζήτησης και οµαδοποίηση παρόµοιων έργων που ανήκουν σε κοινή κατηγορία έργου κ.ά.  

Αντικείµενο της παρούσας δραστηριότητας είναι η δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

καταγραφής, αποτύπωσης και προβολής δηµοτικών ακινήτων προς αξιοποίηση και όχι µόνο. 

Το προφίλ του κάθε ακινήτου όπως αυτό θα αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

περιλαµβάνει την κρίσιµη απαιτούµενη πληροφορία προς τον υποψήφιο επενδυτή τεκµηριώνοντας 

την ωριµότητα τη δυνατότητα άµεσης αξιοποίησης και την ωριµότητά τους ως προς τις 

δυνατότητες αξιοποίησης. 

Κοινό γνώρισµα των ακινήτων προς αξιοποίηση µέσω επενδυτικών δράσεων θα πρέπει να είναι η 

µηδενική εισοδηµατική εκµετάλλευση τους ως σήµερα από το ∆ήµο ή η επιβάρυνση του ∆ήµου µε 

σχετικές δαπάνες κονδυλίων. 

Τα ακίνητα αυτά δύναται να ανήκουν και στις τρεις κύριες κατηγορίες ακινήτων, είναι δηλαδή 

∆ηµοτικής Χρήσης, Κοινωνικής Χρήσης και Πλεονασµατικής Ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τη γενική 

κατηγοριοποίηση των ακινήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας, καθένας από τους συµβαλλόµενους αναλαµβάνει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις : 

Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνει: 

1) Να παράσχει χρηµατοδότηση ύψους 120.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) για την υλοποίηση της 

παρούσας σύµβασης, στο φορέα υλοποίησης, δηλαδή στην Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. από τους ΚΑΠ των 

ΟΤΑ. 

2) Να ζητήσει και να λάβει το τελικό έργο της παρούσας σύµβασης 

Β. Η Κ.Ε.∆.Ε. συµφωνεί µε τα πιο πάνω και αναλαµβάνει: 

1) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης 
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2) Την παραλαβή των τµηµάτων του έργου δια της επιτροπής παραλαβής που θα απαρτίζεται 

από µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

Γ. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε αναλαµβάνει να παραδώσει, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του άρθρου 4 της 

παρούσης, παραδοτέα, µε αναλυτικό κοστολόγιο εκάστου ως ακολούθως: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 5: Βιώσιµη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων από ΟΤΑ. Οριζόντιες 
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Θεµατικές 
Περιοχές 

Παρέµβασης 
Σύντοµη Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Παραδοτέα 

Κόστος 
Παραδοτέου 

1 

Εκπόνηση Μελέτης και 

Αναλυτικών τεχνικών 

προδιαγραφών για την 

εγκατάσταση 

συστήµατος έξυπνης 

στάθµευσης (smart 

parking) στους ∆ήµους 

Η προτεινόµενη δράση περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης για έξυπνη 

στάθµευση (smart parking) µε έµφαση σε εφαρµογές για έξυπνες 

συσκευές (mobile parking) και πρακτικές έξυπνης αστυνόµευσης, 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τη διεθνή πρακτική για smart 

parking & mobile parking και έξυπνη αστυνόµευσης καθώς και πρότυπο 

τεύχος διακήρυξης σύµφωνα µε το 4412/2016 , ώστε οι ∆ήµοι να είναι σε 

θέση να προκηρύξουν αντίστοιχους διαγωνισµού.  Αντικείµενο της 

µελέτης είναι να παρουσίασει µε αναλυτικό τρόπο τα οφέλη του µοντέλου 

της παραχώρησης για την ελεγχόµενη στάθµευση και πως αυτό µπορεί να 

εφαρµοστεί διοικητικά και επιχειρησιακά σε έναν ∆ήµο/Περιφέρεια. 

Π.1.1. Μελέτη για έξυπνη στάθµευση (smart 

parking) µε έµφαση σε εφαρµογές για έξυπνες 

συσκευές (mobile parking) και πρακτικές έξυπνης 

αστυνόµευσης 

10.000,00 €  

Π.1.2. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές µε βάση 

τη διεθνή πρακτική για smart parking & mobile 

parking 

5.000,00 €  

Π.1.3. Τεχνικές προδιαγραφές για έξυπνη 

αστυνόµευση 
5.000,00 €  

Π.1.4. Καταγραφή σχετικής νοµοθεσίας 3.000,00 €  

Π.1.5. Καταγραφή σχετικών διοικητικών πράξεων 

που απαιτούνται εντός του ∆ήµου/Περιφέρειας 

Τεκµηρίωση Μελέτης Βιωσιµότητας 

12.000,00 €  

Π.1.6. Τεκµηρίωση Χρηµατοοικονοµικού 

µοντέλου 
13.000,00 €  

Π.1.7. Ενσωµάτωση τεχνικών προδιαγραφών και 

πρότυπο τεύχος της διακήρυξης σύµφωνα µε το 

4412/2016 

5.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 53.000,00 € 

2 Ενεργειακό 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των 

Θα πραγµατοποιηθεί η καταγραφή, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 

όλων των πηγών κατανάλωσης ενέργειας, η οµαδοποίησή τους και η 

Π.2.1. Συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση 

της ευρωπαϊκής εµπειρίας 
7.000,00 €  
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Θεµατικές 
Περιοχές 

Παρέµβασης 
Σύντοµη Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Παραδοτέα 

Κόστος 
Παραδοτέου 

ΟΤΑ για καταγραφή και 

αξιολόγηση του 

ενεργειακού 

αποτυπώµατος κάθε 

∆ήµου 

εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας για συγκεκριµένο αριθµό ∆ήµων η 

οποία θα συµβάλει στη µείωση των δαπανών τους και στην προσέλκυση 

νέων επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας. Το Παρατηρητήριο 

Ενεργειακής Κατανάλωσης των ΟΤΑ, που στην πράξη συνίσταται στην 

βάση δεδοµένων καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε 

πραγµατικό χρόνο, αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον σχεδιασµό και 

την παρακολούθηση πολιτικών µε στόχους. 

Π.2.2. Εκπόνηση των αναγκαίων προδιαγραφών 

και η κατάρτιση ενός Οδικού Χάρτη για βιώσιµη 

ενέργεια 

5.000,00 €  

Π.2.3. Προτεινόµενες Πράξεις χρηµατοδότησης 

από εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης 

Αποτύπωση εναλλακτικών πηγών 

χρηµατοδότησης (ΕΣΠΑ και άλλες Πηγές) 

8.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2  20.000,00 € 

3 

Κατάρτιση 

ολοκληρωµένου 

προγράµµατος 

προσέλκυσης 

επενδύσεων σε τοπικό 

επίπεδο και εφαρµογή 

ολοκληρωµένου 

σχεδίου διαχείρισης της 

ακίνητης περιουσίας 

∆ηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος αποτύπωσης και προβολής της 

ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ σε εθνικό επίπεδο καθώς και η υποστήριξη 

στην προώθηση και επικοινωνία προτάσεων αξιοποίησης σε υποψήφιους 

επενδυτές. Σκοπός του έργου είναι ο κάθε ∆ήµος να µπορεί να προβάλει 

την εικόνα του, δηµιουργώντας το προφίλ της περιοχής του 

διευκολύνοντας της διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών. 

Π3.1. Μεθοδολογία κατηγοριοποίησης ΟΤΑ. 

 
12.000,00 € 

Π3.2. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

ακινήτων και πιλοτική υποστήριξη 
22.000,00 €  

Π3.3. Υποδείγµατα επενδυτικών προτάσεων 

αξιοποίησης ακινήτων 
13.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 47.000,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00 €  
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Επισηµαίνεται ρητώς ότι επιτρέπεται στην Π.Ε.Τ.Α ΑΕ, προς το σκοπό της εκπλήρωσης της 

παρούσας σύµβασης, να συνάπτει συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις έργου µε 

εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), οι οποίοι θα παρέχουν την 

εργασία τους είτε στην έδρα της Π.Ε.Τ.Α ΑΕ, ή στην έδρα της Κ.Ε.∆.Ε. ή και στην έδρα τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Επιτροπή) είναι αρµόδια για την υλοποίηση, 

εφαρµογή των όρων της παρούσας και παραλαβή των παραδοτέων. Είναι τριµελής και 

αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Ε., έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΣ και έναν εκπρόσωπο 

της Π.Ε.Τ.Α  Α.Ε., που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τα αρµόδια όργανα των 

φορέων, ως εξής: 

• Από την ΚΕ∆Ε ορίζεται ο κ. Ιωάννης Μουράτογλου, Γενικός Γραµµατέας ΚΕ∆Ε µε 

αναπληρωτή του τον κ. Ευάγγελο Μπαρµπάκο, Μέλος ∆Σ ΚΕ∆Ε 

• Από το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ο ο κ. Μπριάστικας Κωνσταντίνος µε αναπληρώτρια 

την κα Τζατζιµάκη Μαρία  

• Από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ορίζεται ο κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, Μέλος ∆.Σ. ΠΕΤΑ µε αναπληρωτή 

του τον κ. Γιώργο Σοφρώνη, Μέλος ∆.Σ. ΠΕΤΑ 

2) Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.∆.Ε. 

3) Η Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

 Παρακολουθεί την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης και τη τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος, παραλαµβάνει τα παραδοτέα, εισηγείται στους συµβαλλόµενους ό,τι 

κρίνει αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης, επιλαµβάνεται 

τυχόν διαφορών των συµβαλλοµένων ως προς την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής αυτής 

και επιλύει τις διαφορές µε κοινή συναίνεση των συµβαλλοµένων.  

 Ρυθµίζει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά τις διαδικασίες εφαρµογής της παρούσας 

Σύµβασης.  

 Εισηγείται, µε αιτιολογηµένη απόφαση, τυχόν τροποποίηση των όρων και του 

χρονοδιαγράµµατος ή την παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύµβασης, ώστε να ληφθεί 

σχετική απόφαση των συµβαλλοµένων φορέων. 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, συνεδριάζει έκτακτα 

οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από δύο µέλη της, αποφασίζει δε µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών της. Κατά τα λοιπά λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων του ν.2690/1999 (Κ.∆.∆.).  

 Οι συµβαλλόµενοι φορείς µπορούν να αναθέσουν και άλλες αρµοδιότητες στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων τους.  

 Οι συµβαλλόµενοι φορείς µπορούν να αντικαταστήσουν τους εκπροσώπους τους στη 

Επιτροπή της παρούσας, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου τους, ενηµερώνοντας αµελλητί, 

µε κοινοποίηση της οικείας απόφασης αντικατάστασης, τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη.   
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΣ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ και ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια Έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της.   

Το χρονοδιάγραµµα της παρούσα σύµβασης ορίζεται ως εξής: 

Θεµατικές Περιοχές Παρέµβασης Έναρξη Λήξη 

ΘΕ1. Εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών 

τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση 

συστήµατος έξυπνης στάθµευσης (smart 

parking) στους ∆ήµους 

Υπογραφή της 

Σύµβασης 
Τέσσερις (4) Μήνες από την 

Υπογραφή της Σύµβασης 

ΘΕ2. Ενεργειακό ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των ΟΤΑ 

για καταγραφή και αξιολόγηση του ενεργειακού 

αποτυπώµατος κάθε ∆ήµου 

Υπογραφή της 

Σύµβασης 
Έξι (6) Μήνες από την 

Υπογραφή της Σύµβασης 

ΘΕ3. Κατάρτιση ολοκληρωµένου 

προγράµµατος προσέλκυσης επενδύσεων σε 

τοπικό επίπεδο και εφαρµογή ολοκληρωµένου 

σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας 

Υπογραφή της 

Σύµβασης 
Έξι (6) Μήνες από την 

Υπογραφή της Σύµβασης 

Παράταση του συνολικού χρόνου της σύµβασης όσο και των τµηµατικών προθεσµιών του 

χρονοδιαγράµµατος, δύναται να γίνει µετά από εισήγηση της επιτροπής Παρακολούθησης, µε την 

οποία θα τεκµηριώνεται η ανάγκη της παράτασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 120.000€ 

ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).  

Η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνεται από ΥΠΕΣ προς την ΠΕΤΑ ΑΕ τµηµατικά σύµφωνα µε τον 

πίνακα που ακολουθεί, και µετά από βεβαίωση παραλαβής των εργασιών που εκδίδεται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Άρθρου 3 της παρούσας.  

∆ΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΤΑ 

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

1η ∆όση (µε την υποβολή των Παραδοτέων 
Π.1.1,  Π.1.2,  Π.1.3,  Π.2.1,  Π.3.1) 

Μ2 39.000€ 

2η ∆όση (µε την υποβολή των Παραδοτέων 
Π.1.4,  Π.1.5,  Π.1.6,  Π.1.7,  Π.2.2,  Π.3.2)  

Μ4 60.000€ 

3η ∆όση  (µε την υποβολή των Παραδοτέων 
Π.2.3,  Π.3.3) 

Μ6 21.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 120.000€ 
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Το ποσό αυτό αποτελεί εύλογο τίµηµα και καλύπτει κάθε δαπάνη για υλοποίηση της παρούσας 

καθώς και κάθε αµοιβή τρίτων που θα συνεργαστούν, η οποία βαρύνει την Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ. 

Το παραπάνω ποσό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις των συµβαλλόµενων µερών. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. δεν 

µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, 

χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση από την Κ.Ε.∆.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε) διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα της καθ' οιονδήποτε 

τρόπο εκµετάλλευσης των προϊόντων της παρούσας Προγραµµατικής Συµβάσεως. 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. δικαιούται να χρησιµοποιεί και να διαθέτει για επιστηµονικούς σκοπούς τα προϊόντα 

της παρούσας Προγραµµατικής Συµβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που συµβαλλόµενος στην παρούσα δεν τηρεί τους όρους της ή δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πληµµελών τις υποχρεώσεις του, µε αποτέλεσµα να προκαλεί ζηµία στα λοιπά 

συµβαλλόµενα µέρη, τότε οποιοσδήποτε από τους συµβαλλόµενους µπορεί να καταγγείλει τη 

σύµβαση, απαιτώντας αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας. 

2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας από τους συµβαλλόµενους και κυρίως σε 

περίπτωση καθυστέρησης εκταµίευσης και πληρωµής δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί ή µη 

υποβολής παραδοτέων ή αναιτιολόγητης παραβίασης του χρονοδιαγράµµατος, συµφωνείται η 

υποχρέωση του υπαίτιου κάθε φορά συµβαλλόµενου φορέα, για καταβολή ποσού 50 ευρώ ανά 

ηµέρα καθυστέρησης, µετά από γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτες συνθήκες, που να αιτιολογούν τη παράβαση του συγκεκριµένου κάθε 

φορά όρου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών ή 

παράταση της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως, µε τη συµφωνία των 

συµβαλλοµένων εφόσον οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, τηρούµενων των διατάξεων που 

αφορά στις προγραµµατικές συµβάσεις (άρθρο 100 ν. 3852/2010). 
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2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της παρούσας θα γίνεται προσπάθεια να 

επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 3 και σε περίπτωση αποτυχίας 

επίτευξης συµβιβαστικής λύσης µεταξύ των συµβαλλοµένων τότε µόνο θα επιλύεται από τα 

αρµόδια ∆ικαστήρια. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε απόδειξη των 

οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Ο Υπουργός 

 

 

 

Θεοδωρικάκος Παναγιώτης 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.∆.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Πατούλης Γεώργιος 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Χιωτάκης Νικόλαος 
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