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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει, προγραμματικές συμβάσεις είναι συμφωνίες που θέτουν το γενικό 

πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και την 

άσκηση συγκεκριμένης κάθε φορά δραστηριότητας, δια μέσου των φορέων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η υποβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε αισθητή μαζί με 

τα αδιέξοδα όπου οδηγούσε και πέρα από την πολιτική βούληση, χρειάστηκε 

να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί και θεσμοί, ώστε οι 

αυτοδιοικούμενες τοπικές κοινότητες να μπορούν να έχουν ουσιαστική 

συμμετοχή στην αναπτυξιακή προσπάθεια, να λειτουργούν ως πράγματι 

αποκεντρωμένοι θεσμοί, και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εκεί όπου ο κακός σχεδιασμός και η 

αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων έχουν δημιουργήσει προβληματικές 

συνθήκες διαβίωσης. 

  

 

II. Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ο θεσμός της προγραμματικής σύμβασης, ως μεθόδου συνεργασίας για την 

επίτευξη αναπτυξιακών σκοπών μεταξύ των διάφορων νομικών προσώπων 

του Δημοσίου, προβλέφθηκε κατ αρχήν από τον  Ν. 1416/1984, άρθρ. 11, 

όπου το χρονικό διάστημα εκείνο ,δηλαδή το 1980, ακολουθήθηκε μια 

μεταρρυθμιστική πολιτική όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο θεσμός 

αυτός εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ως μίμηση του αντίστοιχου θεσμού 

στη Γαλλία, τον όρο « contrat de plan » λειτουργεί ήδη από το 1982 ( Νόμος 

L82/653/82). 

Η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1416/1984, που εισήγαγε για πρώτη φορά 

το θεσμό των Προγραμματικών Συμβάσεων, κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 27 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 1985 ( Π.Δ. 76/1985 ) το οποίο με 

τροποποιημένη την παράγραφο 1 αυτού με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 

του Ν. 1832/1989, υιοθετήθηκε στο άρθρο 28 της νέας κωδικοποίησης του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Εν συνεχεία, μετά την τροποποίηση του 
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άρθρου αυτού από το Ν. 2307/1995 ( άρθρο 1 παράγραφος 20 ), εφόσον οι 

νομάρχες δεν αποτελούν πλέον όργανα της κεντρικής διοίκησης αλλά της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, τις Προγραμματικές Συμβάσεις στο άρθρο 35 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( π.δ. 410/1995). Τέλος με τις διατάξεις του 

άρθρου 25 παράγραφος 1 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 

άλλες διατάξεις» συμπληρώνεται και εκσυγχρονίζεται το άρθρο 35 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι 

παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού που αφορούν τους φορείς, το 

περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση των Προγραμματικών Συμβάσεων 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθεί το άρθρο 35 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα μετά και την τροποποίησή του από το άρθρο 25 

παράγραφος 1 του Ν. 2738/1999. Περαιτέρω ο Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας, ν. 3463/2006,  προέβλεψε το θεσμό της Προγραμματικής Σύμβασης 

στο άρθ. 225. Αργότερα, το πρόγραμμα «Καλλικράτης», ν. 3852/2010, όπου 

εισήγαγε πολλές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και των οργάνων που την απαρτίζουν, ρυθμίζει στο άρθρ. 100 το πλαίσιο των 

προγραμματικών συμβάσεων.  

Χαρακτηριστικά το άρθρο 100 υφίσταται σήμερα ως εξής, κατόπιν 

τροποποίησης από το άρθρ. 8 παρ. 9 και 10 του ν. 4071/2012 και το άρθρο 36 

του ν.4257/2014, άρθρο 21 παρ.3 Ν.4690/2020, άρθρο 64 Ν.4830/2021, το 

άρθρο 46 και 75 Ν.4954/2022 κ.α. (βλ. επικαιροποιημένη έκδοση ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ). 

««1. α) Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, 

οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι 
περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία 
συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, οι δημοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, 

καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό 
Α.Ε. ή με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. 
ή με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με την εταιρεία με την επωνυμία 

«ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών 
και Συναφών Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), κατόπιν σύμπραξης της εταιρείας με την 
επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), όπου 
απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188), ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή με τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή με Ν.Π.Δ.Δ. ή με τους φορείς των 

παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. 
Στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται 
και από τον Συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία εκτελείται η 
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προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι προγραμματικές συμβάσεις, στις οποίες ένας εκ 
των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 

225.». 
 
 «β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με 

οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, 
επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών 
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και 
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Επιπλέον, επιτρέπεται η συμμετοχή συστάδων σύμπραξης 

φορέων και επιχειρήσεων (clusters), που λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες σε περιφερειακό επίπεδο και στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη τουλάχιστον 
τέσσερις (4) από τους φορείς της περ. α`. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών 

ιδρυμάτων.». 
 
 
 γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της 

περίπτωσης α` και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν 
κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, 
θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 
(ΦΕ Κ 23 Α`), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις 

περιπτώσεις ε`, στ` και ζ` του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με 
αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. 
 
 
«δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με 

αντικείμενο δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας μεταξύ των 
φορέων της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α 87) και αστικών 
μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου 
τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α και, εάν πρόκειται για δράσεις 

πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης τους από την 
Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την εκτέλεση των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι 
ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά την έννοια της παρ. 7 
του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (Α 116) και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα 

προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ, δ και ε του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που 
συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Με την παρούσα δεν θίγονται οι 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 
προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α  
73), καθώς και οι διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α 245). Στο πλαίσιο των ως άνω 

προγραμματικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται η πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή 
άλλων οργανώσεων για δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επιμέρους 
ζητήματα εφαρμογής της παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.» 

 
 
 
ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α` 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ 

ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης 
ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206), μέσω μητρώου 
μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ 

αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται 
οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.». 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το  άρθρο 21 παρ.7 Ν.4690/2020, ΦΕΚ Α 104/30.05.2020: 

"7. Για την εφαρμογή της περ. ε` της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, 
καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά 
ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες 
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επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των 
προγραμματικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του 
μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 

ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ενότητας όπου έχει έδρα ο 
συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα 
προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει 
σε επόμενες διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην 

περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ" . 
 
«2α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η 
διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των 

προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό 
για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι 
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την 
εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία 

καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές 
προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση 
του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει 
συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις 

ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι 
αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους 
όρους αυτής.» 
 

 
 β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να 
ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την 
ολοκλήρωση του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 
 

 γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, 
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο. 
 

«3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά 

προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α`201), 
καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η 
χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν 
στην προγραμματική σύμβαση.». 
 

 
4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε` της παρ. 1, 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ` αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής 
απόφασης (Β` 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 

44 του ν. 4412/2016 (Α`147) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την 
κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την 
εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των 
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η 
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους 

παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.». 
 
 
5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και 

υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση 
μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και 
διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών 
λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα 

γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική 
σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να 

javascript:open_article_links(712332,'69')
javascript:open_article_links(712332,'71')
javascript:open_links('514972,712332')
javascript:open_fek_links('%CE%91','201','2017')
javascript:open_article_links(677180,'44')
javascript:open_article_links(677180,'44')
javascript:open_links('514972,677180')
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επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, 
προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος." 
 

***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 παρ.10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85/11.04.2012). Με το άρθρο 8 παρ.11 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι:  "11. Υφιστάμενα 
σχολεία, δημοτικά κτίρια και δημοτικές υποδομές, περιλαμβανομένων των αθλητικών που 
στερούνται οικοδομικής αδείας και έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, 

υπάγονται με τον παρόντα νόμο στις διατάξεις του ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία 
διαδικασία ή πρόστιμο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κτίρια και οι υποδομές του 
προηγουμένου εδαφίου προέκυψαν από αλλαγή χρήσης ή από δωρεά, για την υπαγωγή 
τους στις διατάξεις του ν. 4014/2011 απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας." 

 
6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα 
δίκτυα δήμων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και οι δημοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και 

την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.». 
 
 
7. Έργα και μελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές των 

Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που 
αναλαμβάνονται από τις ως άνω Περιφέρειες δυνάμει προγραμματικής σύμβασης που 
συνάπτεται με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μπορούν να ανατίθενται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α` 147) εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ορίων του 
άρθρου 5 του ν. 4412/2016 ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 
118 του ίδιου νόμου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης διάταξης: 

 
 α) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο 
περιφερειάρχη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου 
συλλογικού οργάνου, 

 
 β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 120 του 

ιδίου νόμου, με αντίστοιχη σύντμηση στο ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του 
άρθρου 102 και της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
 
 γ) ο προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης που ασκείται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σύμφωνα με τον ν. 4700/2020 (Α` 127) ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών 

από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτό και 
 
 δ) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της υποπερ. δδ` της 
περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α` 204), εφόσον συντρέχουν 

γεγονότα που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας. 
 
 Η παρούσα εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που θα 
εκκινήσουν μέχρι την 30η.11.2021.». 
 

*** Η παρ.7 προστέθηκε με το άρθρο 136 Ν.4831/2021, ΦΕΚ Α 170/23.9.2021. 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και  άρθρο 21 Ν.3879/2010,ΦΕΚ Α 163/21.9.2010, 
     σχ. με Προγραμματικές Συμβάσεις Δια Βίου Μάθησης 

 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.  εισφορές Ο.Τ.Α. α` βαθμού υπέρ ΦΟΔΣΑ και διαδικασίες είσπραξης 
   στο άρθρο 239  Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018, 
 

  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 246 παρ.3  Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018: 
"3. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 εφαρμόζεται στους ΦΟΔΣΑ του παρόντος, ανεξαρτήτως 
της νομικής τους μορφής. Αν αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι οι 

javascript:open_links('514972,568040')
javascript:open_fek_links('%CE%91','85','2012')
javascript:open_fek_links('%CE%91','85','2012')
javascript:open_links('514972,551000')
javascript:open_links('514972,551000')
javascript:open_article_links(677180,'32')
javascript:open_links('514972,677180')
javascript:open_article_links(677180,'5')
javascript:open_links('514972,677180')
javascript:open_article_links(677180,'105')
javascript:open_links('514972,677180')
javascript:open_article_links(677180,'105')
javascript:open_links('514972,677180')
javascript:open_links('514972,772335')
javascript:open_fek_links('%CE%91','127','2020')
javascript:open_article_links(550826,'2')
javascript:open_links('514972,550826')
javascript:open_fek_links('%CE%91','204','2011')
javascript:open_article_links(802439,'136')
javascript:open_links('514972,802439')
javascript:open_fek_links('%CE%91','170','2021')
javascript:open_article_links(523944,'21')
javascript:open_links('514972,523944')
javascript:open_fek_links('%CE%91','163','2010')
javascript:open_article_links(727319,'239')
javascript:open_links('514972,727319')
javascript:open_fek_links('%CE%91','133','2018')
javascript:open_article_links(727319,'246')
javascript:open_links('514972,727319')
javascript:open_fek_links('%CE%91','133','2018')


 

7 

 

αρμοδιότητες του άρθρου 228 του παρόντος, αντισυμβαλλόμενος του ΦΟΔΣΑ μπορεί να 
είναι μόνο δήμος - μέλος του ή η περιφέρεια στην οποία ανήκει". 

 
 
 

 

Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

1.  Έννοια- Σκοπός- αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης 

1.1 Κοινός σκοπός- Μοναδικός νόμιμος τρόπος 

 

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, σκοπός της σύναψης προγραμματικών 

συμβάσεων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

υπόλοιπων φορέων έτσι όπως περιγράφονται στις ως άνω διατάξεις είναι η 

ανάπτυξη της περιοχής, και επομένως τα εκάστοτε έργα, οι υπηρεσίες και οι 

προμήθειες πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

κ. Γεωργία Μαραγκού, στην από 26.06.2017 εισήγηση της στην Εθνική Σχολή 

Δικαστών, αλλά και ο κ. Π. Παππίδας, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

στην από 15.04.2016 εισήγηση του σε διημερίδα της ΚΕΔΕ, αναφορικά με το 

θέμα του Προληπτικού Ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, και συγκεκριμένα 

των προγραμματικών συμβάσεων, που εμπίπτουν στην έννοια των δημοσίων, 

ο σκοπός τον οποίο καλείται αυτή να εκπληρώσει, να μην είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο. Η σύμβαση μάλιστα αυτή δεν μπορεί να 

λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από 

την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επιλογής αναδόχου για την επίλυση του 

ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την 

παράκαμψη διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη 

δράση των Ο.Τ.Α ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων όρων και 

προϋποθέσεων για την άσκηση της. Επομένως δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό 

περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, η συμβατική σχέση κατά την 

οποία τα μέρη αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, 

όπως συμβαίνει όταν ο συμβαλλόμενος Ο.Τ.Α αποβλέπει στη μέσω της 

σύμβασης επίτευξη της νόμιμης αποστολής του, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος ή 

ο μετέχων στη σύμβαση ιδιωτικός φορέας επιδιώκει την επίτευξη κέρδους, 
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μέσω ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σύμβαση για τις παρεχόμενες 

από αυτόν υπηρεσίες. 

Προκύπτει επομένως, ότι οι συμβαλλόμενοι σε μια Προγραμματική 

Σύμβαση φορείς θα πρέπει να επιδιώκουν κοινό σκοπό ο οποίος 

περιορίζεται στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, να εκκινούν δε από μια 

κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το μέγιστο δυνατό ισόρροπα, και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί σκοπός να είναι η επίτευξη κέρδους. 

Το αυτό έχει κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο σε πλήθος αποφάσεων του  . 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις πρόσφατες αποφάσεις: 

 ΕΣ 3582/2015 (Μείζονος) : « Δεν πρόκειται για προγραμματική σύμβαση 

όταν τα μέρη αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, 

όπως συμβαίνει όταν ο συμβαλλόμενος Ο.Τ.Α αποβλέπει στη μέσω της 

σύμβασης επίτευξη της νόμιμης αποστολής του, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος ή 

ο μετέχων στη σύμβαση ιδιωτικός φορέας επιδιώκει την απόκτηση του 

ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από 

αυτόν υπηρεσίες...». 

ΕΣ 1114/2016 (Τμήμα VI): «... δεν πρόκειται γι προγραμματική σύμβαση όταν 

τα μέρη αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων.... όταν 

ο αντισυμβαλλόμενος ή ο μετέχων στη σύμβαση ιδιωτικός φορέας επιδιώκει 

την επίτευξη κέρδους...». 

 

1.2 Αναπτυξιακός σκοπός 

 

Σκοπός μιας Προγραμματικής Σύμβασης πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 

εκάστοτε περιοχής του φορέα που συμβάλλεται. Προκειμένου λοιπόν να 

είναι νόμιμη μία Προγραμματική σύμβαση το αντικείμενο της πρέπει να έχει 

αναπτυξιακό χαρακτήρα περιοχής, ο αναπτυξιακός δε σκοπός να συνδέεται 

άμεσα και πραγματικά με τις ανάγκες των ορίων της σχετικής περιοχής. Έτσι 

ενδεικτικά βάσει νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν κριθεί ως 

νόμιμοι οι εξής σκοποί: 

-  Επισκευές για αναπαλαίωση Νοσοκομείου για στέγαση Υγειονομικών 

Υπηρεσιών Ι.Κ.Α- ΕΤΑΜ ( Γνωμ ΝΣΚ 269/2007) 
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-  Διοργάνωση συνεδρίου, μεταξύ Δήμου , Περιφέρειας και Αναπτυξιακής 

Εταιρείας 

- Παραχώρηση από το δήμο προς το Ι.Κ.Α ακίνητης περιουσίας του, 

προκειμένου να στεγάσει ιατρικές υπηρεσίας (Γνωμ ΝΣΚ 25/2009) 

-Πρόγραμμα « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», μεταξύ ΥΠΕΣΔΑ, Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας, ΚΕΔΕ, Δήμο, Κ.Α.Π.Η και Δημοτικής Επιχείρησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ( ΕΣ ΤΜ. VII Πράξη 226/2007, Κλιμ. Ζ Πράξη 259/2012) 

- Ενίσχυση μηχανογραφικής, ψηφιακής ανασυγκρότησης της Διεύθυνσης 

Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου και διαχείριση των υλικοτεχνικών 

υποδομών της ( ΕΣ Τμ.6 389/2016) 

- Χρηματοδότηση διαχείρισης στέρεων αποβλήτων του Νομού ως εκτελεστική 

σύμβαση της αρχικής προγραμματικής, (ΕΣ Κλιμ. Ζ Πράξη 259/2015, ΕΣ Τμ. 6 

Απόφαση 25/2017) 

- Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων (ΕΣ Τμ. 6 Απόφαση 214/2017)  

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 προβλέπει την ειδική 

περίπτωση των Προγραμματικών Συμβάσεων πολιτισμικού χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά, ως τέτοιου σκοπού έχουν κριθεί νόμιμες οι εξής: 

- Η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαιρικού γηπέδου 

ανήκοντος σε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με χρηματοδότηση 

κυρίως από την περιφέρεια ( ΕΣ Τμ. Μείζονος 4112/2015) 

 

- Πυροπροστασία κατασκηνώσεων που ανήκουν σε Ιερά Μητρόπολη, 

καθώς συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και 

την εν γένει οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας ( ΕΣ Τμ. 5 6174/2015) 

 

- Αποκατάσταση βλαβών Ιεράς Μονής για τη λειτουργία της ως άνω 

φιλανθρωπικού ξενώνα και εκθετηρίου εκκλησιαστικής μικρασιατικής 

τέχνης. ( ΕΣ Τμ. 5 2057/2010) 

 

- Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή και την ανάπτυξη της 

κινηματογραφικής τέχνης στην ευρύτερη περιοχή Δήμου ( ΕΣ ΚΠΕΔ Τμ. 

7 279/2015) 
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- Διοργάνωση συνεδρίου παγκόσμιου βεληνεκούς για την προβολή των 

σύγχρονων υποδομών πόλης σε όλους τους τομείς των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων που αυτή προσφέρει καθώς και της μοναδικής 

ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της, με στόχο την ανάδειξή 

της κορυφαίο πολιτισμικό και τουριστικό προορισμό. (ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 

69/2012) 

 

- Διοργάνωση συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των 

διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης ( ΕΣ τμ. 7 Πρ. 68/2012) 

 

 

Αντιθέτως, αναπτυξιακό χαρακτήρα δεν θεωρείται ότι έχουν , και άρα είναι 

μη νόμιμες οι εξής: 

- Yπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε αγρότες τρίτης ηλικίας μεταξύ 

Δήμου, Τοπικής Ένωσης δήμων, και της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών ( ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 188/2009) 

- Ετήσια συντήρηση και διαχείριση δικτύου αρδεύσεων στο Δήμο 

μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ (ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 299/2015) 

- Διάθεση υπαλλήλων από την αναπτυξιακή επιχείρηση στον Δήμο, για 

την εξυπηρέτηση, για εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών αυτού , μεταξύ 

Δήμου, Οργανισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, και δύο Δημοτικών 

Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων (ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 6/2008, 304/2006) 

- Ανάθεση σε Πανεπιστήμιο από Δήμο για εκπόνηση μελέτης ( ΕΣ Τμ. 7 

Πρ. 28/2017) 

 

Αναφορικά με τις προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικού χαρακτήρα, 

ενδεικτικά ως μη νόμιμες έχουν κριθεί: 

- Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμων υδάτων της ΔΕΥΑ, μεταξύ ΔΕΥΑ 

και εργαστηρίου Πανεπιστημίου, δεν θεμελιώνεται άμεσα ο 

αναπτυξιακός σκοπός ( ΕΣ Κλιμ. Τμ. 7 Πρ. 157/2013) 

- Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων και ιδιόχρηστων 

χώρων συνοριακού σταθμού (ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 219/2012) 
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1.3 Υποκρύπτουσα σύμβαση απευθείας ανάθεσης 

   

Πράγματι, ένα μεγάλο πρόβλημα που καλείται να ρυθμίσει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ως όργανο που ελέγχει προληπτικά τις προγραμματικές συμβάσεις 

είναι η πολύ συχνή πρακτική των φορέων που συμβάλλονται να 

υποκρύπτουν στις συμβάσεις που συνάπτουν όχι προγραμματικές συμβάσεις 

αλλά υποκρύπτουσες συμβάσεις απευθείας ανάθεσης, ώστε πρώτον να 

αποφύγουν, να αποφεύγουν την εκ του νόμου (ν. 4412/2106) προβλεπόμενη 

διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον δεν πληρούνται οι όροι να 

διενεργηθεί απευθείας ανάθεση και δεύτερον να λαμβάνουν την 

χρηματοδότηση όπως γίνεται σε μία προγραμματική σύμβαση.  

Εάν λοιπόν στην πραγματικότητα η σύμβαση υποκρύπτει επαχθή αιτία 

μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής, ή οι τυχόν προβλεπόμενες 

περιουσιακές μετακινήσεις έχουν τον χαρακτήρα ανταλλάγματος, ή ενέχεται 

η επίτευξη κέρδους, τότε θα πρέπει οι συμβάσεις αυτές που έχουν 

χαρακτηριστεί ως προγραμματικές να κρίνονται ως μη νόμιμες και ως 

συμβάσεις ανάθεσης έργων, προμηθειών μελετών υπηρεσιών κλπ. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις όπου έχει κριθεί ότι οι συναπτόμενες 

προγραμματικές συμβάσεις υποκρύπτουν απευθείας ανάθεση είναι: 

- Σύμβαση του Ε.Μ.Π με το Δήμο για εκπόνηση ερευνητικού έργου για 

την τεκμηρίωση της δομικής τρωτότητας στα σχολικά κτίρια του 

Δήμου, συνιστά στην πραγματικότητα δημόσια σύμβαση με 

αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης. ( ΕΣ Τμ7 Πρ. 266/2014) 

 

- Προγραμματική σύμβαση με Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση « 

ερευνητικού έργου» με τίτλο « διερεύνηση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στις εισόδους της πόλης Σπάρτης και σε κόμβους της 

κεντρικής περιοχής», η οποία εξίσου κρίθηκε ως δημόσια σύμβαση 

εκπόνησης μελέτης ( ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 324/2014) 

Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, για 

την αντιμετώπιση μέρους των δαπανών λειτουργίας των Παιδικών 

Σταθμών για την αντιμετώπιση μέρους των δαπανών λειτουργίας των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ που εποπτεύει την 
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Επιχείρηση, ακόμη και αν καλείται προγραμματική δεν θεωρείται ως 

τέτοια. (ΕΣ Τμ.7 Πρ. 48/2015) 

 

- Προγραμματική σύμβαση, με αντικείμενο ασφαλιστική επιθεώρηση 

και εκτίμηση ασφαλιστικών κινδύνων των κτιρίων του Δήμου από 

Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου συνιστά στην πραγματικότητα απευθείας 

ανάθεση υπηρεσιών από το Δήμο στην Α.Ε. (ΕΣ Κλιμ. Τμ 7 Πρ. 

141/2015) 

 

- Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΑΕ Ο.Τ.Α για έρευνα 

κατασκευής (ανισόπεδου κόμβου) δεν θεωρείται προγραμματική αλλά 

δημόσια σύμβαση ανάθεσης μελετών. (ΕΣ Κλιμ. Τμ.7 Πρ. 142/2015)  

 

 

- Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και κοινωφελούς ιδρύματος 

για την παροχή υπηρεσιών σίτισης , στέγασης και υποστήριξης σε 

κατοίκους της περιοχής που είναι άποροι, αποτελεί εν τοις πράγμασι 

κοινή σύμβαση μίσθωσης ακινήτου. (ΕΣ Κλιμ. Τμ. 7 Πρ. 219/2015)  

 

- Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, ΠΕΔ (Περιφερειακή ένωση 

Δήμων), και Αναπτυξιακής Επιχείρησης για την εκπόνηση μελέτης για 

την ανάδειξη Λίμνης κρίθηκε ως απευθείας ανάθεση μελέτης ( ΕΣ Κλιμ. 

Τμ. 7 Πραξ. 139/2016) 

 

- Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ και ΑΕ κοινής ωφέλειας για 

παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και αναπτυξιακής υποστήριξης 

ΔΕΥΑ, κρίθηκε ως κοινή δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΕΣ 

Τμ.6 Απόφαση 1928/2016) 

 

- Προγραμματική σύμβαση για υδρογεωλογική μελέτη από Δήμο στο 

Ε.Κ.Β.Α.Α συνιστά στην πραγματικότητα σύμβαση ανάθεσης μελέτης. ( 

ΕΣ Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 354/2016) 

 

 

Μετά από επισκόπηση των ως άνω νομολογιακών παραδειγμάτων, 

φαίνεται ότι είθισται οι μελέτες που συνάπτονται υπό τον μανδύα της 

προγραμματικής σύμβασης του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 να συνιστούν 
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στην πραγματικότητα κοινές δημόσιες συμβάσεις ανάθεσης μελετών, όπως 

κρίνει παγίως το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν έχουν δηλαδή  χαρακτήρα άμεσα 

αναπτυξιακό και ούτε συνιστούν συμβάσεις με αντικείμενο την άμεση 

ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αλλά ανάγονται περισσότερο σε ένα 

προπαρασκευαστικό διερευνητικό στάδιο που ρυθμίζεται από τις κοινές 

διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων, και όχι από το καθεστώς των 

προγραμματικών  συμβάσεων.   

 

1.4 Αντικείμενο που ανήκει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που 

υπηρετεί στον Φορέα 

 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το αντικείμενο του έργου ή της υπηρεσίας, έτσι 

όπως ορίζεται στην εκάστοτε προγραμματική σύμβαση, δεν πρέπει να 

εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που συνήθως ασκεί το υπηρετούν 

προσωπικό της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας. Γι’ αυτό εάν το προσωπικό είναι 

αρμόδιο για την άσκηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας- έργου, τότε δεν  

δικαιολογείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης, διότι  είναι 

καταχρηστική. Γι’ αυτό η ανάθεση σε τρίτους νοείται υπό προϋποθέσεις.( Θα 

αναλυθεί παρακάτω στο Κεφάλαιο των Συμβαλλόμενων Φορέων- Ανάθεση 

σε τρίτους). 

 

2. Στάδια σύναψης Π.Σ- Απαιτούμενες αποφάσεις 

 α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμων, ή εάν πρόκειται γι άλλο φορέα, 

αντίστοιχη απόφαση από τα όργανα της διοίκησης. (βλ. αρμοδιότητες ΟΕ 

άρθρο 72 ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 

Ν.4735/2020). 

 

Η απόφαση αυτή δε είτε από την Οικονομική Επιτροπή , είτε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα  επιμερίζεται σε δύο αποφάσεις. 

   α) Μία απόφαση με την οποία ορίζεται η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010, 

javascript:open_article_links(778902,'40')
javascript:open_links('514972,778902')
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   β) Μία δεύτερη απόφαση όπου επιλέγονται τα πρόσωπα/φορείς με τα 

οποία πρόκειται να συμβληθεί ο δήμος ή ο κάθε φορέας και καθορίζονται οι 

όροι της σύμβασης. (ΣτΕ 460/2011) 

 

Βάσει του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό 
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις.» (Α’ 127), άρθρο 324 «Υπαγωγή στο προσυμβατικό έλεγχο» 
ορίζεται ότι «1. Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και 
στις συμβάσεις αγοράς ακινήτων, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου προστιθέμενης αξίας, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, 
πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στις 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και στις συμβάσεις 
αγοράς ακινήτων, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τα λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 
οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, και μέχρι το όριο 
της παρ. 1, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη 
σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι 
αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών ή 
φορέων αυτών... 4. Στον έλεγχο των παρ. 1 έως 3 συμπεριλαμβάνονται:(α) οι 
προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων, την 
εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και για την παροχή 
υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, εφόσον ο 
προϋπολογισμός των συμβάσεων αυτών υπερβαίνει τα αντιστοίχως 
προβλεπόμενα όρια,...». 
 
  
Περαιτέρω, στα στοιχεία του φακέλου που αποστέλλεται για προσυμβατικό 

έλεγχο στο Ελ. Συνέδριο, πρέπει να υπάρχει προηγούμενη απόφαση ελέγχου 

νομιμότητας της σύμβασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του 

ποσού των 300.000 ευρώ (μη συμπεριλ. ΦΠΑ), , διαφορετικά πάσχει η 

σύμβαση και κωλύεται κατά τον έλεγχο η υπογραφή της, όπως έχει κρίνει το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο στην Πράξη Ζ Κλιμ. 60/2013. (βλ. άρθρο 225 ν. 3852/2010 

παρ. 1 όπως τροποπ. με  το άρθρο 45 Ν.4873/2021). 

 

β) Υπογραφή Π.Σ, η οποία γίνεται, εάν πρόκειται για Δήμο από τον Δήμαρχο 

ως εκπρόσωπο του Δήμου βάσει του άρθρ. 58 του ν. 3852/2010. Εάν 

πρόκειται για δημοτική επιχείρηση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον εξουσιοδοτούμενο διευθυντή ( άρθρ. 7 

ΥΠΕΣΔΑ 43254/2007) 

 

3. Συμβαλλόμενοι Φορείς  

3.1 Κύριοι συμβαλλόμενοι φορείς 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 1α του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 κύριοι α’ 

συμβαλλόμενοι φορείς είναι: 

1) οι Δήμοι 

2) οι Περιφέρειες 

3) οι Σύνδεσμοι Δήμων  

4) τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρ. 101 του ν. 3852/2010 

5) οι Π.Ε.Δ 

6) η Κ.Ε.Δ.Ε και η Ένωση Περιφερειών 

7) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) τα οποία συνιστούν ή 

στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς 

8) τα Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών 

9) οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) 

10) η Ένωση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ( 

Ε.Δ.Ε.Υ.Α) 

11) οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα (άρθρ. 1 παρ. 6 

ν. 1256/1982) 

javascript:open_article_links(807929,'45')
javascript:open_links('514972,807929')
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  - Κοινωφελείς επιχειρήσεις 

  - Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α ( αναπτυξιακές, άρθρ. 194 ν. 3852/2010) 

  -Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μόνο εκείνες που έχουν ως 

αντικείμενο προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και προληπτικής η 

πρωτοβάθμιας παροχής ιατρικής φροντίδας ( άρθρ 196 ν. 3852/2010) 

12) τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα 

13) κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  

 

 

3.2 Αντισυμβαλλόμενοι φορείς 

Οι ως άνω Α’ συμβαλλόμενοι φορείς δύνανται να συνάπτουν Π.Σ με τους εξής 

Β’ συμβαλλόμενους- αντισυμβαλλόμενους φορείς : 

α) το Δημόσιο  

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο μπορεί να εκπροσωπείται από τον Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εφόσον υπογράφει τη Π.Σ ο 

τελευταίος πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση του ΓΓ για τη σύναψη της 

σύμβασης ειδάλλως η υπογραφή κωλύεται όπως έχει κρίνει το Ελ. Συνέδριο 

στην Πράξη, Κλιμ. Ζ 60/2013. 

 

β) Εγνατία Οδό Α.Ε. 

 

γ)  Μ.Ο.Δ. Α.Ε. 

 

δ) Ε.Τ.Α.Δ.  

 

ε) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
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στ) μεταξύ τους (οι αναφερόμενοι στο υπό στοιχ. 3.1. φορείς) 

 

ζ)  νομικά πρόσωπα  δημοσίου δικαίου 

(** η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης με αμιγώς Ν.Π.Ι.Δ. 

καταργήθηκε με το άρθρ. 96 ν. 4604/2019) 

 

η) φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 

(Α` 147) ήτοι: 

«1. Μία δημάσια σύμβαση που ανατίθεται από μία αναθέτουσα αρχή σε ένα νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 
 α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου 
που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, 

 
 β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου 
διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα 

αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και 
 

 γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή 
δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική 

επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. 
 
 Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον 

έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του πρώτου 
εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις 

σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να 
ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα 
αρχή. 

 
 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό 

πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή η 
οποία το ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο 

νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση, εξαιρουμένων των μορφών 
συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας 
που απαιτούνται από διατάξεις νόμου, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρρσή στο 

ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. 
 

 3. Μία αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια 
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σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος 
Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
 α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν 

λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών, 
 
 β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου 

διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες 
αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες 
αρχές και 

 
 γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 

εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή 
δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου και δεν ασκούν 
αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. 

 
 Για τους σκοπούς της περίπτωσης α` του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν 
από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 
 

 α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από 
εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν το ίδιο φυσικό πρόσωπο 
μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, β) οι εν λόγω 

αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους 
στρατηγικούς στόχους και τις οημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου 
και γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των 

αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν. 
 

 4. Μία σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων 
αναθετουσών αρχών, δεν εμπίτπει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον 
πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 
 α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 

αναθετουσών αρχών 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, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος και γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην 
ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.  
 

 5. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην 
περίπτωση β` του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β` του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 3 και στην περίπτωσης γ` της παραγράφου 4, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός 
κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που 
βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες, 

τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης.» 

 

θ) «ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, 
Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), 
κατόπιν σύμπραξης της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 
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Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), όπου απαιτείται 
σύμφωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188) 
 
ι) ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
 
  
 

3.3 Εκ τρίτου συμβαλλόμενοι φορείς 

Η παρ. 1β του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 παρέχει τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε σύναψη Π.Σ σε ευρύ φάσμα φορέων πέρα των ως άνω 

οριζομένων, ως εκ τρίτου συμβαλλομένων και συγκεκριμένα: 

 

1) Επιχειρήσεις  των Ο.Τ.Α  

 

2) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), στα οποία όμως δεν 

μπορούν να περιλαμβάνονται εμπορικές εταιρίες, οι οποίες αν και 

έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καμία 

σχέση δεν έχουν με τον Δημόσιο τομέα. (ΕΣ Τμ. Μείζονος 2769/2011, 

ΕΣ Τμήμ. 6ο 1114/2016) 

 

 

3) Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης 

 

4) Επιμελητήρια  

 

5) Επιστημονικοί Φορείς Δημοσίου Δικαίου 

 

6) Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα  

 

 

7) Συνεταιρισμοί  

 

8) Ενώσεις συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών 

ενώσεων 

javascript:open_links('514972,528554')
javascript:open_fek_links('%CE%91','188','2010')
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9) Συστάδες σύμπραξης φορέων και επιχειρήσεων (clusters), που 

λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες σε περιφερειακό 

επίπεδο και στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη τουλάχιστον τέσσερις 

(4) από τους φορείς της περ. α` παρ. 1 άρθρ. 100 ν. 3852/2010 

 

10) Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα μετά από έκδοση απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

 

Οι ανωτέρω, έχουν την ιδιότητα του εκ τρίτου συμβαλλόμενου με την 

έννοια ότι δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή τους ως μοναδικών 

αντισυμβαλλομένων, αλλά μόνο από κοινού με τους οργανισμούς και 

φορείς του α’ εδαφίου της παρ. 1. 

Σύμφωνα μάλιστα με την Πράξη 227/2006 του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου,  « ...μια προγραμματική σύμβαση, που έχει συναφθεί μεταξύ 

νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου και μίας επιχείρησης ή φορέα του 

τρίτου εδαφίου, δεν είναι νόμιμη όταν στην επιχείρηση αυτή έχει ανατεθεί εξ 

ολοκλήρου η υλοποίηση του αντικειμένου αυτής, καθόσον σε αυτήν την 

περίπτωση το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν συμμετέχει στη σύμβαση ως εκ 

τρίτου συμβαλλόμενος, αλλά μετέχει σε αυτήν, ανεπιτρέπτως κατά νόμο, ως 

συνάπτων φορέας και καθίσταται κατουσίαν μοναδικός αντισυμβαλλόμενος 

των λοιπών φορέων του πρώτου εδαφίου...» 

Ομοίως, το Ελ. Συν. έχει κρίνει ότι: 

- Δεν πρέπει εκ του ελέγχου της προγραμματικής σύμβασης να 

καθίσταται στην ουσία κύρια και μοναδική αντισυμβαλλόμενη η 

δημοτική επιχείρηση , καθιστάμενου έτσι εικονικού και του 

συμβατικού δεσμού του αντισυμβαλλομένου φορέα της παρ. 1α. (ΕΣ 

Τμημ.4 22/2006) 

Όπου προβλέπεται συμμετοχή φορέα της περ. β της παρ. 1, αυτή η 

συμμετοχή δεν είναι άμεση, υπό την έννοια ότι κυρίως συμβαλλόμενα μέρη 

είναι τα νομικά πρόσωπα της περ. α παρ. 1, η δε συμμετοχή των φορέων της 

περ. β είναι αυτή των εκ τρίτων συμβαλλόμενων. Ελέγχεται από πλευράς 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου αν το β’ συμβαλλόμενο μέρος είναι άμεσα 

συμβαλλόμενο, και αν κριθεί ότι συμβατικός του δεσμός είναι εικονικός τότε 

η σύμβαση δεν είναι νόμιμη. 

Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι δεν μπορούν να μετέχουν σε Π.Σ οι 

επιχειρήσεις της περ. β της παρ. 1 ως μοναδικοί αντισυμβαλλόμενοι αλλά 

μόνο ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι (Πρακτικά Ολομ. ΕΣ 22ης Γεν. Συν/22-9-

2004 θέμα Α). Αυτό εισηγήθηκε και ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. 

Π Παππίδας, στην από 15/04.2016 εισήγηση του στα πλαίσια διημερίδας που 

οργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. 

Ενδεικτικά έχουν κριθεί ως μη νόμιμες: 

- Π.Σ μεταξύ Δήμου, ΝΠΔΔ και Δημοτικής Επιχείρησης, διότι η 

υλοποίηση της σύμβασης ανατέθηκε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά 

στη δημοτική επιχείρηση κατά τρόπο ανεπίτρεπτο ( ΕΣ Τμ. 7 Πράξη 

29/2006) 

- Π.Σ μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αναπτυξιακής εταιρείας, διότι η 

αναπτυξιακή εταιρεία δε συμμετέχει σε αυτή ως εκ τρίτου 

συμβαλλόμενη αλλά ανεπιτρέπτως ως συνάπτων φορέας, καθώς 

υλοποιεί εξ ολοκλήρου το αντικείμενο της σύμβασης. (ΕΣ Τμ. 7ο Πράξη 

239/2006) 

(βλ. Ερμηνεία-Νομολογία-Νομοθεσία «Πρόγραμμα Καλλικράτης, Π. 

Ζυγούρη, Α’ Τόμος Άρθρ. 100) 

Πρέπει εν τέλει να διευκρινιστεί ότι μόνον οι οριζόμενοι στη διάταξη φορείς 

δύνανται να συνάπτουν Π.Σ, δηλαδή η αναφορά τους στο νόμο είναι 

περιοριστική, και κανένας άλλος φορέας δεν νομιμοποιείται να συνάπτει 

Προγραμματική Σύμβαση. 

 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

4.1 Ελάχιστο περιεχόμενο της Π.Σ  
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Στην παρ. 2α του άρθρ. 100 του ν.3852/2010 αναφέρεται το ελάχιστο 

περιεχόμενο που πρέπει να προβλέπεται σε μία Προγραμματική Σύμβαση 

προκειμένου να είναι νόμιμη η σύμβαση. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

αναφέρονται:  

 α) το αντικείμενο της σύμβασης  

β) ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των 

προγραμμάτων ή των υπηρεσιών 

γ) ο προϋπολογισμός 

δ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

5) το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης  

6) οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 

οικονομικές υποχρεώσεις 

7) η διάρκεια της σύμβασης 

8) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της 

προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων 

9) το όργανο παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Παρακολούθησης)  

10) ρήτρες σε βάρος του έκαστου συμβαλλόμενου που παραβιάζει τις εκ 

της συμβάσεως υποχρεώσεις 

11) ορισμός συμβαλλομένου στον οποίο τυχόν ανατίθεται η διαχείριση , 

εκμετάλλευση του έργου μετά την ολοκλήρωση του 

 

Αναλυτικότερα, 

 

4.1.1  Αντικείμενο 

Βασικό αίτημα στη σύναψη μίας Π.Σ είναι ο σαφής και ορισμένος 

προσδιορισμός των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

τη σύμβαση για τον κάθε συμβαλλόμενο, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια 

δικαίου αλλά και εξασφάλιση των ιδίων των συμβαλλομένων. 
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Περαιτέρω, απορρέει και η ανάγκη για εκτενή και αναλυτικό προσδιορισμό 

στη σύμβαση των ενεργειών στις οποίες  οφείλει να προβεί ο κάθε φορέας 

ώστε να υλοποιηθεί ο σκοπός της σύμβασης. Το αυτό έχει κρίνει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο στην Απόφαση του 6ου Τμήματος 28/2012 σύμφωνα με την οποία « 

...εφόσον το αντικείμενο της συμβάσεως παρίσταται γενικόλογο, αόριστο και 

χωρίς οιαδήποτε εξειδίκευση ανά δράση και ενέργεια... είναι μη νόμιμη η 

σύναψη της ΠΣ». Επομένως η σύμβαση πρέπει να καθορίζει και να επιμερίζει 

τις εργασίες του κάθε συμβαλλόμενου. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα οποιασδήποτε μεταβολής της Π.Σ 

(τροποποίηση των όρων, παράταση της διάρκειας κλπ.), το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχει κρίνει ότι καταρχήν προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια 

της σύμβασης, η φανερή δράση της διοίκησης αλλά και η αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, της  ορθής και φανερούς δηλαδή διαχείρισης 

του δημοσίου χρήματος, οιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή των όρων θα 

πρέπει κατά κανόνα να απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτρέπεται 

εάν οι τυχόν μεταβολές περιέχονται στο αρχικό κείμενο της Π.Σ, έχουν 

δηλαδή προβλεφθεί από τα μέρη ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια 

δικαίου και να υλοποιείται το ορισμένο του αντικειμένου της σύμβασης.( ΕΣ 

Τμήμα 7 Πράξη 117/2010). Πρέπει δε οι τυχόν διενεργούμενες στο μέλλον 

μεταβολές πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο, την 

έκταση τη διάρκεια τους, καθώς και τυχόν πρόσθετες οικονομικές 

επιβαρύνσεις. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το προσωπικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

την πραγματοποίηση της Π.Σ πρέπει να ορίζεται ειδικά και για την κάθε 

επιμέρους εργασία, ο αριθμός των ατόμων που θα εκτελέσουν την εργασία ( 

ΕΣ Κλιμ. Ζ’ Πράξη 328/2012) 

 

4.1.2 Σκοπός & περιεχόμενο  

 

Εξίσου ο σκοπός και το περιεχόμενο που περιγράφονται στη σύμβαση πρέπει 

να είναι ορισμένοι και σαφείς.  

Αναφορικά με τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι αναπτυξιακός, πρέπει η 

αναπτυξιακή- κοινωνική αυτή δράση που αναλαμβάνεται να είναι ορισμένη, 
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δηλαδή να καθορίζεται επακριβώς η ανάπτυξη που θα πραγματωθεί χάριν 

της Π.Σ. 

Τυχόν μελέτες που ο φορέας επιθυμεί να διενεργήσει προς εκπλήρωση του 

σκοπού της σύμβασης πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στο αρχικό 

κείμενο της σύμβασης , και χρηματοδοτούνται μόνον εάν κριθούν αναγκαίες 

για την εκπλήρωση του σκοπού. 

 

4.1.3 Δικαιώματα & υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 

 

Από το κείμενο της Π.Σ πρέπει να υπάρχει ειδική περιγραφή των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι. ( ΕΣ Κλιμάκιο Ζ’ Πράξη 

15/2005). Δηλαδή πρέπει να ορίζεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο το 

σύνολο των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων που βαρύνουν έκαστο 

εκ των συμβαλλόμενων. 

 

4.1.4 Χρονοδιάγραμμα  

 

Στο κείμενο της σύμβασης, οι εργασίες προς εκτέλεση πρέπει να 

συνοδεύονται και από χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα εξασφαλίζεται 

η μη καθυστέρηση των εργασιών και της υλοποίησης της Π.Σ, δεσμεύοντας 

τα συμβαλλόμενα μέρη για την τήρηση του, ειδάλλως θα κωλυσιεργούσε η 

πραγμάτωση του αντικειμένου της. 

Η ισχύς και η έναρξη των εργασιών εκκινείται από την υπογραφή της 

συμβάσεως, επομένως τυχόν χρονοδιάγραμμα που ανατρέχει σε χρόνο 

αναδρομικό της σύμβασης, την καθιστά μη νόμιμη. Αυτό κρίνει το Ελ. 

Συνέδριο με την Πράξη VII Τμήματος 117/2010. 

Ενδεικτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Πράξη του Ζ’ Κλιμ. 55/2013, έκρινε ότι 

«...η ελεγχόμενη σύμβαση δεν φέρει το αναγκαίο από τον νόμο περιεχόμενο 

αφού δεν προσδιορίζεται σαφώς σε αυτήν το ακριβές χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της, αλλά επαφίεται στο δορέα εκτέλεσης της να το καθορίσει μετά 

την υπογραφή της...». 
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Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και το σκεπτικό της Πράξης του Ζ’ Κλιμ. 

500/2012, σύμφωνα με την οποία «... κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου 

σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, καθόσον σε αυτό δεν περιλαμβάνεται το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της, το οποίο, όπως αναφέρθηκε στη μείζονα 

σκέψη, αποτελεί ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο της..». 

 

 

4.1.5 Προϋπολογισμός  

 

Απαιτούμενο στοιχείο της Π.Σ είναι η κατάστρωση αναλυτικού 

προϋπολογισμού, από τον οποίο θα προκύπτουν τα ποσά που πρόκειται να 

δαπανηθούν για τη σύμβαση. Βέβαια, ο νομοθέτης δεν απαιτεί τον απόλυτο 

και αυστηρό καθορισμό του χρηματικού ποσού, καθότι κάτι τέτοιο είναι εν 

τοις πράγμασι αδύνατο, αλλά αρκείται σε μία αναλυτική και κατά δυνατή 

προσέγγιση του ποσού που θα δαπανηθεί. 

Πάντως πρέπει να περιγράφεται ο προϋπολογισμός , έστω και κατά 

προσέγγιση, για την κάθε επιμέρους εργασία, γεγονός που απορρέει από την 

αρχή της σαφήνειας και του ακριβούς καθορισμού που προκύπτει από τη 

διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010. 

Αναφορικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού. το Νομικό Συμβούλιο 

του Κράτους έκρινε στην 218/2012 Γνωμοδότηση του ότι τροποποίηση 

μπορεί να γίνει εφόσον την κρίνει αναγκαία το όργανο, η Επιτροπή, που 

εποπτεύει την Π.Σ, ώστε να αποφευχθεί καταχρηστική αύξηση του αρχικού 

προϋπολογισμού. 

Τυχόν δε προβλεπόμενες [περιουσιακές μετακινήσεις μεταξύ των φορέων 

πρέπει να περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών γι την 

υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν νοείται να έχουν το 

χαρακτήρα της σύμβασης υπηρεσίες, στοιχείο που απαντάται μόνο στις 

αμφοτεροβαρείς εξ επαχθούς αιτίας συμβάσεις. 

Αναφορικά με τον χρόνο καταβολής της χρηματοδότησης, είτε καταβάλλεται 

εφάπαξ είτε τμηματικά αλλά η τμηματική καταβολή πρέπει να προκύπτει 

από την αρχική Π.Σ, ειδάλλως η τμηματική χρηματοδότηση δεν είναι νόμιμη 

και η σύμβαση πάσχει.  
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4.1.6 Πόροι κάλυψης αναλαμβανόμενων οικονομικών υποχρεώσεων 

 

Βάσει της παρ. 3 του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010, οι συμβαλλόμενοι σε Π.Σ 

φορείς μπορούν να χρηματοδοτούνται από: 

1) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους 
 

2) τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά 
προγράμματα 
 

  
3) τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων 
 

 
4) φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική 

σύμβαση. 
 

 

Αρμόδιο όργανο να κρίνει το ύψος στο οποίο ανέρχεται η χρηματοδότηση 

για μια Π.Σ είναι για Ο.Τ.Α α’ βαθμού η Οικονομική Επιτροπή, ή εάν 

πρόκειται γι άλλο φορέα το όργανο που ασκεί τη διοίκηση ( πχ. Διοικητικό 

Συμβούλιο). Εν συνεχεία η νομιμότητα της χρηματοδότησης ελέγχεται κατά 

το στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

όπως προβλέπει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρ. 100 του ν. 

3852/2010.  

Πρέπει να επισημανθεί, όταν   πρόκειται για Δήμο, πρέπει να υπάρχουν δύο 

αποφάσεις, όπως έχει κρίνει το Ελ. Συνέδριο, Κλιμάκιο ΣΤ, Πράξη 73/2012: 

α) πρώτον, νόμιμη ανάληψη της σχετικής συνολικής δαπάνης 

β) δεύτερον, σχετική εγγραφή της σχετικής επιβάρυνσης στον 

προϋπολογισμό του Δήμου 

Η περιγραφή εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι ορισμένη και σαφής. 
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4.1.7 Διάρκεια  

 

Ο χρόνος έναρξης της ισχύος της Π.Σ δεν μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο 

αναδρομικό της υπογραφής της, αλλά ισχύει για το μέλλον. 

Η περιγραφή της διάρκειας πρέπει να είναι και αυτή ορισμένη. Μάλιστα , το 

Ελ. Συνέδριο στην Πράξη του Ζ’ Κλιμ. 500/2012, κρίνει ότι «...ως προς τη 

διάρκεια της σύμβασης και ενόψει αοριστίας που δημιουργείται από τη 

διατύπωση του σχετικού όρου, που αναφέρει ότι «η διάρκεια της παρούσας 

σύμβασης είναι 30 μήνες, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

λήγει με την ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών» θα πρέπει ο όρος 

αυτός να αναδιατυπωθεί, ώστε να καθίσταται σαφές εάν ο καταληκτικός 

χρόνος αυτής είναι οι 30 μήνες ή η ολοκλήρωση της εκπόνησης των 

μελετών...» 

 

4.1.8 Όργανο παρακολούθησης 

 

Βάσει της παρ. 2α τελευταίο εδάφιο, του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010, στο 

ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης πρέπει να ορίζεται ένα 

όργανο παρακολούθησης, που θα εποπτεύει τη τήρηση των όρων της 

σύμβασης, επιλαμβάνεται τυχόν μεταβολών και εποπτεύει την ολοκλήρωση 

του συμβατικού αντικείμενου. Πρόκειται για Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Αναφορικά με τη συγκρότηση αυτού του οργάνου εφόσον ο νόμος δεν 

προβλέπει ειδικότερα, τηρούνται οι γενικές διατάξεις για τη συγκρότηση και 

τη λειτουργία των συλλογικών διοικητικών οργάνων. Κατά τη γενική διάταξη 

του άρθρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, παρ. 2 «Τα συλλογικά 

όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη.». Επομένως πρέπει να συγκροτείται από τρία τουλάχιστον 

μέλη. Το αυτό έχει κρίνει και το Ελ. Συνέδριο, Κλιμάκιο Ζ’ Πράξη 417/2011.  
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4.1.9 Ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου 

 

Η Π.Σ πρέπει να καθορίζει επακριβώς ρήτρες στην περίπτωση που κάποιος εκ 

των συμβαλλομένων παραβεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του.  

Οι ρήτρες αυτές έχουν το χαρακτήρα της «ποινής» σε βάρος αυτού που 

αθέτησε την σύμβαση, και έχουν ως σκοπό την διασφάλιση της ομαλής 

υλοποίησης της σύμβασης από τους συμβαλλόμενους φορείς.  Οι λεγόμενες 

«ποινικές ρήτρες» είναι ένας θεσμός που προβλέπεται και στις κοινές 

συμβάσεις του αστικού δικαίου ώστε να συμμορφώνονται και να τηρούν 

τους όρους της σύμβασης οι συμβαλλόμενοι. Έχει δηλαδή προστατευτικό και 

διασφαλιστικό χαρακτήρα, λειτουργώντας σαν ασφαλιστική δικλείδα της Π.Σ. 

Ενδεικτικά, η Πράξη 3582/2015 της Μείζονος συνθέσεως του Ελ. Συνεδρίου, 

έκρινε ότι «...σε περίπτωση τυχόν παράβασης από τον Δήμο των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, προβλέπεται η κατάπτωση των ορισθεισών 

ποινικών ρητρών..». 

 

 

10. Ανάθεση διαχείρισης έργου 

 

Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον 
οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των 
έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του, εφόσον προβλέπεται 
αντίστοιχο στάδιο (παρ. 2 περ. β άρθρ. 100 ν. 3852/2010). 
 
Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη 
διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση 
γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο 
συμβαλλόμενο (παρ. 2 περ. γ’ άρθρ. 100 ν. 3852/2010). 
 
Η ανάθεση πρέπει να αναφέρεται ορισμένα στο σχέδιο της αρχικής Π.Σ και να 
ορίζεται ρητά ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση και 
εκμετάλλευση. 
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4.2 Εκτελεστικές Συμβάσεις 

 

Προκειμένου να εκπληρωθεί το αντικείμενο και ο σκοπός της Π.Σ, το κείμενο 

μπορεί να προβλέπει την διενέργεια επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων 

από τους συμβαλλόμενους φορείς, μεταξύ τους ή από ιδιώτες. 

Βάσει νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου( 3582/2015 Απόφασης Μείζονος 

συνθέσεως), «...είναι δυνατή η ανάθεση από Ο.Τ.Α α’ βαθμού σε τρίτους 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών του νομικού προσώπου, όπως αυτά καταγράφονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, ή, εάν εμπίπτουν, απαιτούν ωστόσο εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε 

συντρέχει έλλειψη προσωπικού στον Ο.Τ.Α σε τέτοια έκταση, ώστε δεν είναι 

τελικώς δυνατή η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης λειτουργικής 

δραστηριότητας, υπό την απαραίτητη πάντως προϋπόθεση ότι τα αρμόδια 

όργανα είχαν προβεί προ της ανάθεσης σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες 

για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων...». Δηλαδή είναι δυνατή η 

σύναψη τέτοιων επιμέρους συμβάσεων, και η ανάθεση μέρους του έργου 

σε άλλα πρόσωπα ,τρίτα, υπό προϋποθέσεις, δηλαδή έλλειψη προσωπικού 

του κυρίως συμβαλλόμενου φορέα, ή ανεπαρκείς γνώσεις του υπάρχοντος 

προσωπικού λόγω του ειδικού χαρακτήρα του συμβατικού αντικειμένου. 

Η ανάθεση αυτή πρέπει να γίνεται βάσει της ειδικής νομοθεσίας που διέπει 

τον αναθέτοντα φορέα περί ανάθεσης (έργου, μελέτης, υπηρεσιών κλπ) 

δηλαδή να τηρούνται οι διατάξεις για τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας, ή 

για απευθείας ανάθεση  υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016, ώστε να 

τηρείται η νομιμότητα της διαδικασίας. 

 

 

4.3 Μέσα  

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο μίας Π.Σ οι συμβαλλόμενοι 

φορείς χρησιμοποιούν τα εξής μέσα, βάσει της παρ. 4 του άρθρ. 100 του ν. 

3852/2010: 
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1) προσωπικό που απασχολείται στον φορέα αλλά και του 

αντισυμβαλλόμενου φορέα εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

2) χρήση ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων των συμβαλλόμενων 

φορέων 

 

Τίθενται όρια στην χρήση των παραπάνω μέσων, με την έννοια ότι μία 

προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά μεταφορά 

προσωπικού, καθότι, όπως ειπώθηκε, ο σκοπός μίας Π.Σ είναι αναπτυξιακός 

και κοινωνικός, και η οποιαδήποτε χρήση προσωπικού είναι μέσο για την 

υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, και σε καμία περίπτωση σκοπός.  

 

5. Ειδικές περιπτώσεις Προγραμματικών συμβάσεων  

 

5.1  Νησιωτικοί δήμοι - Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και 

πολιτικής προστασίας 

Ειδικά για τους νησιωτικούς δήμους προβλέπεται η σύναψη Π.Σ με ειδικό 

αντικείμενο , δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής 

προστασίας. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται μεταξύ των α’ 

συμβαλλόμενων φορέων της παρ. 1α του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 και 

αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

1)  το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας 

από τους φορείς της περίπτωσης α, 

 

2) εάν πρόκειται για δράσεις πολιτικής προστασίας και 

δασοπυρόσβεσης 

 

 

3) κατόπιν σχετικής πιστοποίησης τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία 

 

Κατά την εκτέλεση των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι ανωτέρω 

εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά την έννοια της 
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παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (Α 116) και εκτελούν τις συμβάσεις 

αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ, δ και ε του ιδίου άρθρου 

όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους 

συμβουλίων. 

Με την παρούσα διάταξη δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 

3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α 73), καθώς και οι 

διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α 245). 

Στο πλαίσιο των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται η 

πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων για 

δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επιμέρους ζητήματα 

εφαρμογής της παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Οι φορείς- δικαιούχοι σύναψης μίας τέτοιας ειδικής προγραμματικής 

σύμβασης πρέπει να πληρούν όλες τις ως άνω προϋποθέσεις τόσο τις θετικές 

όσο και τις αρνητικές. 

Η διάταξη έχει ως σκοπό να οργανώσει τη δράση των φορέων σε νησιωτικούς 

δήμους, οι οποίοι συχνά παρουσιάζονται υποστελεχωμένοι και ανεπαρκείς 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουργούνται ειδικά από τα 

τουριστικά ρεύματα, αντιμετωπίζουν έντονα ειδικά τους θερινούς μήνες  το 

πρόβλημα των πυρκαγιών, και εν γένει  συμβάλλει στην ορθότερη λειτουργία 

και την ανάπτυξη της ελληνικής νησιωτικής τοπικής κοινωνίας που 

αντιμετωπίζει πράγματι ελλείψεις. 

 

5.2  Προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης 

 

Βάσει της παρ. 5 του άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 καθιερώνεται ως ειδική 

κατηγορία Π.Σ, η Π.Σ πολιτιστικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα αυτές που 

το αντικείμενό τους αφορά: 

1) η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων 

 

2) οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς  

 



 

32 

 

 

3) η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού 

 

4) η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών 

 

 

5) η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την 

επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες 

 

Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση 

πολιτισμικής ανάπτυξης». 

Οι φορείς που συμμετέχουν [υποχρεωτικά] στη σύναψη μίας τέτοιας 

σύμβασης –μεταξύ άλλων- είναι: 

1) η οικεία Περιφέρεια 

και (σωρευτικά) 

2) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

 

Μπορεί να επιβληθεί τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων 
και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο καλείται 
«Πολιτιστικό Τέλος». 
 
Ενδεικτικά, αναφορικά με το αντικείμενο της Π.Σ, έχουν θεωρηθεί νόμιμες οι 

εξής Π.Σ πολιτισμικού χαρακτήρα: 

- Η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαιρικού γηπέδου 

ανήκοντος σε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με χρηματοδότηση 

κυρίως από την περιφέρεια ( ΕΣ Τμ. Μείζονος 4112/2015) 

 

- Πυροπροστασία κατασκηνώσεων που ανήκουν σε Ιερά Μητρόπολη, 

καθώς συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και 

την εν γένει οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας ( ΕΣ Τμ. 5 6174/2015) 
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- Αποκατάσταση βλαβών Ιεράς Μονής για τη λειτουργία της ως άνω 

φιλανθρωπικού ξενώνα και εκθετηρίου εκκλησιαστικής μικρασιατικής 

τέχνης. ( ΕΣ Τμ. 5 2057/2010) 

 

- Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή και την ανάπτυξη της 

κινηματογραφικής τέχνης στην ευρύτερη περιοχή Δήμου ( ΕΣ ΚΠΕΔ Τμ. 

7 279/2015) 

 

- Διοργάνωση συνεδρίου παγκόσμιου βεληνεκούς για την προβολή των 

σύγχρονων υποδομών πόλης σε όλους τους τομείς των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων που αυτή προσφέρει καθώς και της μοναδικής 

ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της, με στόχο την ανάδειξή 

της κορυφαίο πολιτισμικό και τουριστικό προορισμό. (ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 

69/2012) 

 

- Διοργάνωση συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των 

διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης ( ΕΣ τμ. 7 Πρ. 68/2012) 

 

 

Ενδεικτικά ως μη νόμιμες έχουν κριθεί: 

- Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμων υδάτων της ΔΕΥΑ, μεταξύ ΔΕΥΑ 

και εργαστηρίου Πανεπιστημίου, δεν θεμελιώνεται άμεσα ο 

αναπτυξιακός σκοπός ( ΕΣ Κλιμ. Τμ. 7 Πρ. 157/2013) 

- Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων και ιδιόχρηστων 

χώρων συνοριακού σταθμού (ΕΣ Τμ. 7 Πρ. 219/2012) 

 

 

5.3  Προγραμματική σύμβαση για διοίκηση και εκμετάλλευση λιμένα 

 

Βάσει της ειδικής διάταξης του άρθρ. 25   του ν. 2971/2001, όπως αντικατ. με 
το άρθρο 21 ν. 4690/2020, για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη 
ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι 
φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν 
προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού και τους 
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Συνδέσμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις 
αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των 
εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παρ. 2 περ. α` έως γ`, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87). 
 
Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή ως εκ τρίτου 
συμβαλλόμενων και: 
 

 
1) επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

εποπτεύονται από το Δημόσιο. 
 

Ως προς τη διαδικασία της σύναψης, οι προγραμματικές συμβάσεις: 
 

1)  Ελέγχονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης   
 

2) Εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

 

 

 

5.4  Προγραμματική Σύμβαση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Βάσει του άρθρ. 26 παρ. 4 του ν. 4342/2015, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρ. 50 του ν. 4409/2016, Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του και για την 
υλοποίηση των δράσεων του, δύναται να συνάπτει Προγραμματικές 
Συμβάσεις με το Δημόσιο ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του 
άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, καθώς και με Δ.Ε.Κ.Ο. του 
Κεφαλαίου Α ` του Ν. 3429/2005, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 2Α και 3 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α` 87), με 
αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισμούς τους. 
 

Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ έχει τις εξής υποχρεώσεις-δράσεις με τη σύναψη ΠΣ: 

 
 α) παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εμπειρογνώμονα σε δημόσιους φορείς για 
την προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους, 
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 β) παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς, σχετικά με 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών τους για την αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες λειτουργίες της αρμοδιότητάς 
τους, 
 
 γ) προβαίνει σε δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και τεχνικής 
κατάρτισης, 
 
 δ) υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τις αρμόδιες διευθύνσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην εκπόνηση των μελετών και 
στη σύνταξη σχεδίων δράσης και εκθέσεων, όπως ορίζεται αναλυτικά στις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3855/2010, στο 
πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν εν γένει από την 
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που σχετίζεται με ζητήματα ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόμησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
συμπαραγωγής. 
 

 

5.5  Προγραμματική σύμβαση με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 

 

Βάσει του άρθρ. 138 παρ. 4 του ν. 4070/2012, η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
μπορεί να συμβάλλεται με τα νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στις 
διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α` 114) και 100 παρ. 1 
του ν. 3852/2010 (Α` 87) στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για την 
μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής, καθώς και 
για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των 
παραπάνω νομικών προσώπων και της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που έχουν 
συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια. 
 

5.6  Προγραμματική σύμβαση με Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 

 

Βάσει της παρ. 4δ του άρθρ. 11 του ν. 3685/2008, τα ΕΠΙ μπορούν να 
χρηματοδοτούνται, για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο τους καθώς 
και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και να συνάπτουν 
προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής 
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και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.  
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, 
ορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των 
ΕΠΙ, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 
 

 

 

 

5.7 Προγραμματική σύμβαση για κάλυψη αναγκών των ακτοπλοϊκών 

γραμμών νησιών 

 

Το άρθρ. 76 του ν. 4504/2017 ορίζει ότι υπό το πλαίσιο του άρθρου 12 του ν. 
4412/2016 (Α 147) και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87), αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 και εφόσον κρίνεται 
απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με την οποία, κατόπιν 
εισήγησης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται το ύψος του 
μισθώματος και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου, να συνάπτει 
προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους ή 
δημοτικές ενότητες, που αποτελούν νησιά με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 
κατοίκους, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) έτη, 
για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών. 
 Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται 
και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών 
ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, με 
οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των 
Περιφερειών, ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979 (Α 192), στις οποίες είτε τα 
νομικά πρόσωπα των δήμων είτε δημοτικές ενότητες που αποτελούν νησιά, 
με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, έχουν το σύνολο ή την 
πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό 
προνόμιο ή λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, καθώς και ενώσεων ή 
κοινοπραξιών των ναυτικών εταιρειών της προηγούμενης περίπτωσης και 
πλοιοκτητών του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου.  
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Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 
Στις προγραμματικές συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων απαραίτητα 
ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενό τους, 
ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι 
από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές 
υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης, ορίζεται το όργανο 
παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και 
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της 
προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε 
προγραμματική σύμβαση του παρόντος άρθρου αναθέσει σε τρίτον τη 
διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεσή της, η ανάθεση διενεργείται για 
λογαριασμό του από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.  
 
Οι φορείς του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου για την 
εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου μπορεί να 
χρηματοδοτούνται και μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 
 
 
5.8. Προγραμματικές συμβάσεις με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς  
 
 
Οι ΟΤΑ α` και β` βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με 

τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση 

αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

 

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει του άρθρ. 2 ν. 4674/2020, με το οποίο 

προβλέφθηκε η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ, οι Οργανισμοί 

αυτοί  μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι 
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Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, 

επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης. 

Η εκπλήρωση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α’ ή και β’ 

βαθμού, ως σκοπός της προγραμματικής σύμβασης, πρέπει να αφορά σε 

εκείνες που αναφέρονται ρητώς στα άρθρα 75 ν. 3463/2006 και 94 ν. 

3852/2010 (για τους ΟΤΑ α’ βαθμού) και 186 ν. 3852/2010 (για τους ΟΤΑ β’ 

βαθμού). 

 
 
 
 
 
5.9 Προγραμματικές συμβάσεις τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών 

στις δημόσιες συμβάσεις έργων – μελετών  

 
 
Άλλη μία προσθήκη στο νομικό πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων  

για την ειδική περίπτωση της τεχνικής επάρκειας αναθετουσών αρχών στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών έγινε από το άρθρ. 44 του ν. 

4412/2016, όπως αναδιαμορφώθηκε ήδη με το άρθρο 9 Ν.4782/2021, κατά 

το οποίο διευκρινίζεται ότι : 

«1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή 

η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: 

α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 6 του 

άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 

επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, 

β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια 

του άρθρου 52 και 

γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο 

της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.  

2. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον 

με τον κύριο του έργου. Αν στην προγραμματική σύμβαση δεν ορίζεται 

διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου 

έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της 

σύμβασης. Τα αποφαινόμενα όργανα καθορίζονται με την προγραμματική 

σύμβαση.» 
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Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 

του ν. 4412/2016 (Α` 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις 

έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του 

άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206), μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια 

τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ αυτής 

ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, 

εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. (άρθρο 100 

παρ. 1 περ. ε’ ν. 3852/2010). 

Για την εφαρμογή της περ. ε` της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, 

καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο 

εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την 

εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες επιθυμούν να 

απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των 

προγραμματικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται 

αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της 

περιφερειακής ενότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός 

που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την 

ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε 

επόμενες διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι 

στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ . (άρθρο 21 

παρ.7 Ν.4690/2020). 
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III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

(του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016) 
 
 
Στην ……(πόλη)……, σήμερα …/…/201.. ημέρα …………………, οι ακόλουθοι 
συμβαλλόμενοι: 
1. Ο Δήμος…………………, που εδρεύει στην …………………………… και 
εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον (ονοματεπώνυμο), (ιδιότητα), 
σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…………………… με 
αριθμό ……/201…, η οποία εκδόθηκε με τις σχετικές διατάξεις, που στο εξής 
θα καλείται χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου». 
2. Ο Δήμος (η Περιφέρεια, η Εγνατία Οδός Α.Ε., η ΜΟΔ Α.Ε. κλπ1) ……..……….. 
που εδρεύει στη ……………………………. και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον 
(ονοματεπώνυμο), (ιδιότητα), σύμφωνα με την απόφαση του 
……………………………… με αριθμό ……../201.., η οποία εκδόθηκε με τις σχετικές 
διατάξεις , που θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας « Φορέας Υλοποίησης 
του ‘Εργου» 
3.    (Η δημοτική επιχείρηση,   με την επωνυμία «…………..»)2, που εδρεύει στη 
……………………………. και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον (ονοματεπώνυμο), 
(ιδιότητα), σύμφωνα με την απόφαση του ……………………………… με αριθμό 
……../201.., συμμετέχουσα στο παρόν ως «Εκ τρίτου συμβαλλόμενος 
φορέας» 
 
λαμβάνοντας υπόψη :  
1) τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  
2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικά του άρθρου 44  

                                                             
1 Οποιοσδήποτε φορέας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παρ. 1α του θεσμικού 
πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις νέες διατάξεις, ως ανωτέρω στο εισηγητικό.  
2 Δυνατότητα συμμετοχής (τρίτου συμβαλλόμενου) φορέα της παρ. 1β του θεσμικού πλαισίου. 
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3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου ……………………. να 
υποστηριχθεί από το Δήμο (ή την Περιφέρεια ή άλλο φορέα)……………………… 
για ……..3 
4) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ………………, 
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης  
5) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού (ή Περιφερειακού ή 
άλλου φορέα) Συμβουλίου ………………, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης  
 
Δεδομένου ότι: 
 • ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της 
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς 
υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της 
προγραμματικής περιόδου.... 
,  
• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και 
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για 
την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της.  
 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Οι εδώ συμβαλλόμενοι φορείς, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 
100 του Ν.3852/2010 ή/και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, το οποίο δίνει 
την δυνατότητα σε δύο φορείς, με τα χαρακτηριστικά του νόμου, να 
συνεργαστούν από κοινού για την επίτευξη κοινού στόχου, δημοσίου 
συμφέροντος και αναγνωρίζοντας ότι ο Δήμος είναι σε αδυναμία, λόγω (π.χ. 
έλλειψης στελεχιακού δυναμικού πόρων) να …………… (π.χ. δημοπρατήσει το 
έργο ……., επιβλέψει …….. κ.λπ)4  και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις τ……….  
ενώ ο Δήμος …….. (ή η Περιφέρεια κ.λπ) ……………...., ο/η οποίος/α διαθέτει 
την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να 
υποστηρίξει το Δήμο ……. στ……. αποφάσισαν να συνεργαστούν για την (π.χ. 
εκτέλεση του έργου ……., δημοπράτηση του έργου ………, κ.λπ),  
Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας (έκθεση λόγων). 
Έτσι είναι άμεση η ωφέλεια της τοπικής κοινότητας του Δήμου....  

                                                             
3 Αναφορά του αντικειμένου – σκοπού της Σύμβασης  
4 Αναφορά στο αντικείμενο της Σύμβασης και αιτιολόγηση της αδυναμίας του Δήμου να εκτελέσει με 
ίδια μέσα το έργο  
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Οι συμβαλλόμενοι φορείς θα συνεργαστούν με τους κάτωθι όρους: 
 
 
 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η (π.χ. 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας 
στα πλαίσια της επίβλεψης της τεχνικής μελέτης με τίτλο : …………………………… 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ή Έργων) του Δήμου ( ή Περιφέρειας ή 
κλπ) …………  
(λεπτομερής και επιμεριστική περιγραφή του αντικειμένου) 
 
 

Άρθρο 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ 

 
1.1. Ο Κύριος του έργου …………, με την παρούσα αναλαμβάνει: 
 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  
• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό 
του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.  
 
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες 
που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 
 
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 
 
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος 
τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα 
Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  
 
• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
υλοποίηση του Έργου. 
 
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο 
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φορέα, καθώς επίσης και τη συντήρηση του έργου και την αποκατάσταση 
ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του και δεν θα οφείλονται 
σε κακοτεχνία. 
 
• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού 
και την προβολή του Έργου. 
 

1.2. Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου,  αναλαμβάνει δια των αρμοδίων 
υπηρεσιών της  
 

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  
 
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα 
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η  
αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 
Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον 
Κύριο του Έργου. 
  
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την 
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου,  
 
• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού 
Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην «Ειδική Υπηρεσία ....» και να 
προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 
και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 
 
 • Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης 
ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 
και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης...... • Να καταρτίζει 
τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 
 
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και 
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.  
 
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα 
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. 
 
 • Να εξασφαλίσει  τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την 
εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την 
απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 



 

44 

 

 
 • Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 
 
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, 
σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 
 Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός 
δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και 
αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον 
Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν 
ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή 
ολοκλήρωση τους. 
 
 2.3 Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει τις 
εξής υποχρεώσεις: ..... 
 
Ο ανωτέρω, έχει την ιδιότητα του εκ τρίτου συμβαλλόμενου με την 
έννοια ότι δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή του ως μοναδικού 
αντισυμβαλλομένου, αλλά συμπληρώνει τον ρόλο του Φορέα 
Υλοποίησης. 
 

 
Άρθρο 3 

ΚΟΣΤΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Ο προϋπολογισμός της παρούσης, που καλύπτει λειτουργικές δαπάνες 
σχετικές με την υλοποίηση της, ανέρχεται στο ποσό των ………, που 
αντιστοιχεί ………………………….. και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου …… (ή άλλου συμβαλλόμενου φορέα) έτους 201… (ΚΑΕ……..)  
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στ……. σε … δόσεις ως εξής : 
……………………………………………………………………………. 
Για την καταβολή των ποσών εκδίδεται …………..   
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
Άρθρο 4  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
3.1.Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί 
μέχρι και την (π.χ. οριστική παραλαβή του έργου/της τεχνικής μελέτης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 1). Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της 
παρούσας θα ανέλθει στους … (π.χ. 12) μήνες από την σύναψή της.  
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Παράταση της διάρκειας μπορεί να δοθεί με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων των εδώ συμβαλλομένων φορέων μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας.  
3.2. Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση της παρούσας 
αποτυπώνεται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.  

 
Άρθρο 5 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης 
ορίζεται, με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, 
…μελής Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Κάθε εδώ συμβαλλόμενος φορέας ορίζει από …. εκπρόσωπο/ους τους, με 
απόφαση του, με τον αναπληρωτή του.  
Μεταξύ των μελών της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος ο εκπρόσωπος του … 
(π.χ. Δήμου, Περιφέρειας κ.λπ) ή εκλέγεται ……… 
Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε ……… ή μετά από αίτημα οποιουδήποτε 
από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με την υλοποίηση της παρούσης. 
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν 
για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της 
 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ιδίως : 

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν 
απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την 
ερμηνεία και εφαρμογή της.  

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και 
καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.  

 Η σύνταξη εισηγήσεων περί παράτασης της διάρκειας – τροποποίησης 
όρων 

 Η συνεργασία της με την επιβλέπουσα αρχή (όπως ορίζεται ανωτέρω 
στο άρθρο 2)  

 Κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα της παραχωρήσουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη 

 
Τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθούν από τον φορέα που τα 
έχει ορίσει. Η απόφαση αντικατάστασης κοινοποιείται αμελλητί στον έτερο 
συμβαλλόμενο. 
 
Κατά τα λοιπά η Επιτροπή λειτουργεί κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΔΔ 
(Ν.2690/1999) 
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Άρθρο 6 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση μη τήρησης από συμβαλλόμενο φορέα των όρων της 
παρούσας και του χρονοδιαγράμματος, όπως αποτυπώνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ο έτερος συμβαλλόμενος δικαιούται να απαιτήσει την 
καταβολή ποινικής ρήτρας, η οποία ανέρχεται από …… έως ……… ευρώ, το 
ύψος της οποίας ορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 5.  
Σε περίπτωση που για η μη τήρηση των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
οφείλεται σε έκτακτο γεγονός ή σπουδαίο λόγο, μη δυνάμενο να 
προβλεφθεί, δεν καταβάλλεται ποινική ρήτρα.         

 
Άρθρο 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, συνομολογουμένων 
όλων ως ουσιωδών, πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων των συμβαλλομένων μερών.  
 

Άρθρο 8 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο 
μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.  
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι 
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού 
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 (ή 3 εφόσον 
συμμετέχει και τρίτος συμβαλλόμενος φορέας) πρωτότυπα. 
 
  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 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 ( Αθηνών π.χ). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας 
σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: Α) η απασχόληση 
προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για 
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τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων καθώς και οχημάτων για την μετάβαση της 
ομάδας επίβλεψης από την Κεφαλονιά στην Ιθάκη, και μέσων του Κυρίου 
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει 
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του 
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 
 
 11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία 
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες 
και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του 
Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα 
είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το 
χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη 
ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα 
ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.  
 
 11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και 
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς 
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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 
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων 
στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και 
συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συμβαλλόμενος από ένα . 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Κατάλογος Στελεχών του κυρίου του έργου/της τεχνικής μελέτης που 
διατίθενται στη Διευθύνουσα υπηρεσία για την υλοποίηση της παρούσας. 
(Ονοματεπώνυμο στελέχους Φορέας από τον οποίο προέρχεται Ρόλος στην 
υλοποίηση της Σύμβασης)  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Τίτλος έργου/μελέτης, κύριος έργου/μελέτης, αντικείμενο έργου/μελέτης, 
προϋπολογισμός έργου/μελέτης, διάρκεια υλοποίησης σε μήνες κ.λπ.  
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******* 


