
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Στην Αθόνα ςόμερα, ημϋρα Πϋμπτη 26/3/ 2020, οι κατωτϋρω ςυμβαλλόμενοι: 

1. το Υπουργεύο Εςωτερικών, το οπούο εδρεύει ςτην Αθόνα (Σταδύου 27) και 
εκπροςωπεύται από την Υπηρεςιακό Γραμματϋα του Υπουργεύου  Εςωτερικών κα 
Γεωργύα Βαλατςού , εφεξόσ καλούμενη ωσ «Κύριοσ του Έργου». 

2. η Ελληνικό Εταιρύα Τοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η 
οπούα εδρεύει ςτην Αθόνα (Μυλλϋρου 73-77) και εκπροςωπεύται κατϊ το νόμο 
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλύου κ. Ηλύα Γιϊτςιο , εφεξόσ 
καλούμενoσ  ωσ «Υορέασ Τλοποίηςησ του Έργου». 

 

ϋχοντασ υπόψη: 

 

1) Τισ διατϊξεισ του ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Διούκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ –Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (87 Α), όπωσ ιςχύει και 
ιδύωσ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 100 αυτού. 

2) Τισ διατϊξεισ  του ν. 4622 /2019 «Επιτελικό Κρϊτοσ: οργϊνωςη , λειτουργύα και 

διαφϊνειατησ Κυβϋρνηςησ, των κυβερνητικών οργϊνων και τησ κεντρικόσ 

δημόςιασ διούκηςησ» ΦΕΚ 133 Α), όπωσ  ιςχύει.  

3) Τισ διατϊξεισ του π.δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργεύου Εςωτερικών» (Α΄ 
180), όπωσ ιςχύει, 

4)  Την με αριθ. 590/17.2.2020  απόφαςη του Διοικητικού Συμβουλύου τησ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. για την υπογραφό τησ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ από τον Πρόεδρο αυτόσ.  

ςυμφωνούν, ςυνομολογούν και ςυναποδϋχονται τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο 

 

Ο Κύριοσ του Έργου, προκειμϋνου να αντιμετωπύςει τισ επιτακτικϋσ και επεύγουςεσ 
ανϊγκεσ ςχετικϊ με ςοβαρϊ θϋματα ςτρατηγικού προςανατολιςμού που απαςχολούν 
τουσ  Δόμουσ και την Τοπικό Αυτοδιούκηςη γενικότερα, προϋβη ςτην ανϊθεςη 
παροχόσ των ςχετικών ςυμβουλευτικών   υπηρεςιών: 
 
Για την υλοπούηςη του ανωτϋρω ςκοπού, ο Κύριοσ του Έργου απευθύνθηκε ςτην 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οπούα διαθϋτοντασ εξειδικευμϋνο ανθρώπινο δυναμικό, δύναται να 
παρϊςχει μϋςω κατϊλληλων ενεργειών την αντύςτοιχη επιςτημονικό, τεχνικό και 
ςυμβουλευτικό υποςτόριξη ςε φορεύσ του δημοςύου τομϋα. 
 

Τα ςυμβαλλόμενα μϋρη προβαύνουν, κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 100 του 
Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ςτη ςύναψη τησ παρούςασ 
προγραμματικόσ Σύμβαςησ, με την οπούα προςδιορύζουν το γενικό πλαύςιο και τουσ 
ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ. 
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Άρθρο 1 

Αντικείμενο τησ Προγραμματικήσ ύμβαςησ 

Αντικεύμενο τησ παρούςησ Σύμβαςησ, εφεξόσ «Έργο», αποτελεύ η ϊςκηςη τησ 
αρμοδιότητασ υλοπούηςησ από το Φορϋα Υλοπούηςησ, όλων των απαιτούμενων 
ενεργειών για την υποςτόριξη του Κυρύου του Έργου, το οπούο αφορϊ: 

- τον ςχεδιαςμό μελετών ( δεν περιλαμβϊνεται η υλοπούηςη τουσ)  και ερευνητικών 
προγραμμϊτων για την ϊντληςη  insights (πληροφόρηςη ςε βϊθοσ ) γιϊ ςοβαρϊ 
θϋματα αναφορικϊ με τον   εντοπιςμό  Ευκαιριών ό Απειλών για τουσ Δόμουσ και 
γενικότερα  την Τοπικό Αυτοδιούκηςη. 

-την παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών για τον εντοπιςμό αρίςτων τρόπων 
διαςύνδεςησ των αναγκών τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, 

- την παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών τον ςχεδιαςμό τησ ςτρατηγικήσ των 
πολιτικών αποφάςεων τησ ΕΕΤΑΑ ςχετικϊ με την ανταπόκριςη τησ ςτισ ανϊγκεσ 
τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, 

-την παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών για τον ςχεδιαςμό τησ επικοινωνιακήσ 
ςτρατηγικήσ που πρϋπει να ακολουθηθεύ , ώςτε να μεγιςτοποιηθούν τα οφϋλη 
όλων των εμπλεκομϋνων φορϋων , όπωσ η ΕΕΤΑΑ, οι Δόμοι  και  ϊλλοι εκπρόςωποι 
τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,  με ςτόχο την επαύξηςη τησ κατανόηςησ των δρϊςεων 
τησ ΕΕΤΑΑ ό/και τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ από τουσ πολύτεσ ώςτε να επαυξϊνεται 
η διϊθεςη διϊδραςησ/ςυνεργατικότητασ  αυτών με την Τοπικό Αυτοδιούκηςη, 

-την ςυςτηματικό παροχό πληροφόρηςησ για τισ αντιλόψεισ των πολιτών ςε ςχϋςη 
με τισ πολιτικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ εξελύξεισ ςτην Ελλϊδα και ςτο διεθνϋσ 
επύπεδο,όπου αυτό εύναι εφικτό, μϋςα από την μελϋτη Luminous, που θα αποτελεύ το 
ερμηνευτικό πλαύςιο αλλϊ και το υπόβαθρο για την βελτιςτοπούηςη τησ εκϊςτοτε 
επικοινωνιακόσ και πολιτικόσ ςτρατηγικόσ που απαιτεύται.   

 

 Ειδικότερα, ο Υορέασ Τλοποίηςησ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Έργου και για τουσ 
ςκοπούσ τησ παρούςασ ςύμβαςησ αναλαμβάνει για λογαριαςμό του Κυρίου του 
Έργου όλεσ τισ ενϋργειεσ που αφορούν τον προςδιοριςμό και  την κατϊρτιςη  των 
μελετών  και  των προτϊςεων πολιτικόσ, με την επεξεργαςύα, αξιολόγηςη, 
ςτοιχειοθϋτηςη και τεκμηρύωςη αυτών, εφαρμόζοντασ ςύγχρονα ερμηνευτικϊ 
υποδεύγματα.   

Άρθρο 2 

Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ των υμβαλλομένων 

Για την επύτευξη του ςκοπού τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ τα 
ςυμβαλλόμενα μϋρη αναλαμβϊνουν τισ ακόλουθεσ υποχρεώςεισ και ϋχουν τα 
κατωτϋρω αναφερόμενα δικαιώματα: 

2.1. Ο Κύριοσ του Έργου αναλαμβάνει: 

 Τον οριςμό εκπροςώπων του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολούθηςησ τησ 
Σύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ παρούςασ. 

 Τον προςδιοριςμό του εύδουσ και του περιεχομϋνου των ζητουμϋνων μελετών  
καθώσ και των αντικειμϋνων προσ παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών. 

 Τη ςυνεργαςύα με τουσ Δόμουσ, την ΚΕΔΕ και ϊλλουσ φορεύσ τησ Τοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ 
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  Την παροχό κϊθε ςτοιχεύου, το οπούο ςυμβϊλλει ςτην αποτελεςματικό εκπλόρωςη 
του αντικειμϋνου του Έργου. 

 Να παρϋχει ϋγκαιρα ςτο Φορϋα Υλοπούηςησ την αναγκαύα πληροφόρηςη ςχετικϊ 
με οργανωτικϋσ ό διοικητικϋσ αλλαγϋσ που επηρεϊζουν την υλοπούηςη του Έργου.  

 Να προβαύνει ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ για τη διαςφϊλιςη τησ χρηματοδότηςησ 
του Έργου.  

 Να ςυνεργϊζεται με το Φορϋα Υλοπούηςησ για την ενημϋρωςη του κοινού και την 
προβολό του ϋργου 

 

2.2. Ο Υορέασ Τλοποίηςησ αναλαμβάνει: 

 Τον οριςμό εκπροςώπων του ςτην Κοινό Επιτροπό Παρακολούθηςησ τησ 
Σύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ παρούςασ. 

 Τη διϊθεςη επαρκούσ και εξειδικευμϋνησ επιςτημονικόσ ομϊδασ με τα απαραύτητα 

και ανϊλογα προςόντα, προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η αρτιότητα υλοπούηςησ του 

ανωτϋρω Έργου, και την  εφαρμογό των κανόνων  τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ και 

του  κανονιςτικού πλαύςιου λειτουργύασ τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. 

 Την υλοπούηςη κϊθε αναγκαύασ ενϋργειασ για την υλοπούηςη του Έργου, που θα 

προταθεύ από την Επιτροπό παρακολούθηςησ τησ παρούςασ Προγραμματικόσ 

Σύμβαςησ. 

 Τη διϊθεςη του απαραύτητου υλικοτεχνικού εξοπλιςμού (χώροι, γραφεύα, Η/Υ,  

κλπ) και την τυχόν αναγκαύα  ανϊπτυξη πληροφοριακού ςυςτόματοσ 

επεξεργαςύασ. 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια τησ ύμβαςησ 

Η παρούςα Προγραμματικό Σύμβαςη αρχύζει από την υπογραφό τησ και ιςχύει μϋχρι την 
ολοκλόρωςη του Έργου και την παρϊδοςό του από τον Φορϋα Υλοπούηςησ ςτον Κύριο του 
Έργου. 

Άρθρο 4 

Πόροι – Σρόποσ χρηματοδότηςησ 

Το ςυνολικό κόςτοσ του αντικειμϋνου τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ, 
ανϋρχεται ςτο ποςό των εκατό  χιλιϊδων ευρώ (100.000 €), πλϋον ΦΠΑ. Το ποςό αυτό, 
μπορεύ να αναπροςαρμοςτεύ μόνο με τροποπούηςη αυτόσ.  

Η χρηματοδότηςη του Έργου θα γύνει από τον τακτικό προυπολογιςμό του Υπουργεύου 
Εςωτερικών και θα πραγματοποιηθεύ ςε δύο  (2) δόςεισ: 

 1η δόςη (40%), ύψουσ 40.000 € με την υπογραφό τησ παρούςασ , και 

  2η δόςη (60%), ύψουσ 60.000 € με την ολοκλόρωςη και παρϊδοςη του Έργου και όχι 
πϋρα από τη καταληκτικό ημερομηνύα τησ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ. 
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Άρθρο 5 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηςησ  

Τα ςυμβαλλόμενα μϋρη αναθϋτουν το ςυντονιςμό όλων των εργαςιών που απαιτούνται 
για την επύτευξη του ςκοπού τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ και την 
παρακολούθηςη εφαρμογόσ των όρων αυτόσ, ςε Επιτροπό Παρακολούθηςησ με την 
επωνυμύα «Κοινό Επιτροπό Παρακολούθηςησ». 

Η Κοινό Επιτροπό Παρακολούθηςησ, αποτελεύται από τϋςςερα (4) μϋλη: 
1. Δύο εκπροςώπουσ  του Κυρύου του Έργου, ϋνασ από τουσ οπούουσ θα οριςθεύ ωσ 

Πρόεδροσ, με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ. 
2. Δύο εκπροςώπουσ  του Φορϋα Υλοπούηςησ, ωσ τακτικϊ μϋλη,  με τουσ αναπληρωτϋσ 

τουσ.  

Το αργότερο εντόσ δϋκα (10) ημερών από την υπογραφό τησ παρούςασ  οι ςυμβαλλόμενοι 
φορεύσ ορύζουν τα μϋλη τησ Κοινόσ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ.   
 Η Επιτροπό αποφαςύζει για κϊθε αναγκαύα ενϋργεια, η οπούα κρύνεται απαραύτητη για 
την ορθό υλοπούηςη του αντικειμϋνου τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ. 
Επύςησ, η Επιτροπό διαπιςτώνει την ολοκλόρωςη των εκατϋρωθεν υποχρεώςεων, 
ειςηγεύται προσ τα αρμόδια όργανα των ςυμβαλλομϋνων μερών κϊθε αναγκαύο μϋτρο και 
ενϋργεια για την υλοπούηςη τησ παρούςασ. 
Η Επιτροπό ςυνεδριϊζει μετϊ από πρόςκληςη του Προϋδρου τησ, ό οποτεδόποτε ζητηθεύ 
από οποιοδόποτε μϋλοσ αυτόσ. Έργο τησ Επιτροπόσ εύναι η παρακολούθηςη τησ 
υλοπούηςησ του αντικειμϋνου τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ, με βϊςη τουσ 
όρουσ τησ παρούςασ και η λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων και αποφϊςεων για την 
ορθό εκτϋλεςό του. 
Τα ςυμβαλλόμενα μϋρη διατηρούν το δικαύωμα αλλαγόσ των εκπροςώπων τουσ ςτην 
Επιτροπό. Στην περύπτωςη αυτό οφεύλουν ϋγκαιρα να γνωςτοποιόςουν την αλλαγό ςτα 
λοιπϊ ςυμβαλλόμενα μϋρη. 
Χρϋη γραμματϋα εκτελεύ υπϊλληλοσ του Γραφεύου Υπουργού, με αναπληρωτό του 
υπϊλληλο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Οικονομικών Υπηρεςιών και Διοικητικόσ Υποςτόριξησ, 
που θα οριςτεύ με απόφαςη του Υπουργού Εςωτερικών. 
Η ανωτϋρω Επιτροπό ςε καμύα περύπτωςη δεν υποκαθιςτϊ οποιοδόποτε ϊλλο ςυλλογικό 
όργανο των φορϋων υλοπούηςησ, το οπούο κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα τυχόν εύναι 
απαραύτητο να γνωμοδοτόςει. 
Λοιπϋσ λεπτομϋρειεσ που ενδεχομϋνωσ απαιτηθούν για τη λειτουργύα τησ Κοινόσ 
Επιτροπόσ, καθορύζονται με αποφϊςεισ τησ. 

 

Άρθρο 6 

Ποινικέσ ρήτρεσ 

Η παρϊβαςη οποιουδόποτε από τουσ όρουσ τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ, οι 
οπούοι θεωρούνται όλοι ουςιώδεισ, από οποιοδόποτε από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη, παρϋχει 
ςτο ϊλλο το δικαύωμα να καταγγεύλει τη ςύμβαςη ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην 
κεύμενη νομοθεςύα.   

 

Άρθρο 7 

Σροποποίηςη τησ ύμβαςησ 

Οποιαδόποτε τροποπούηςη ό παρϊταςη τησ παρούςασ Προγραμματικόσ Σύμβαςησ γύνεται 
μόνο εγγρϊφωσ, η οπούα υπογρϊφεται από τουσ εκπροςώπουσ όλων των ςυμβαλλόμενων 
μερών. 
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Άρθρο 8 

Εμπιςτευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ παρούςασ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ με οιονδόποτε 
τρόπο, οι εκπρόςωποι, τα ςτελϋχη του Φορϋα Υλοπούηςησ, καθώσ και πιθανού εξωτερικού 
ςυνεργϊτεσ του, οι οπούοι θα παρϋχουν υπηρεςύεσ για οποιοδόποτε από τα 
περιλαμβανόμενα ςτην παρούςα Σύμβαςη, αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη να τηρόςουν 
εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςουν ςε οποιονδόποτε τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα 
ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη τουσ κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και 
την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων τουσ. Επύςησ, αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη να μην 
γνωςτοποιόςουν μϋροσ ό το ςύνολο του Έργου που θα εκτελϋςουν, χωρύσ την 
προηγούμενη ϋγγραφη ϋγκριςη του Κυρύου του Έργου. Σε περύπτωςη παραβύαςησ τησ 
ρότρασ εμπιςτευτικότητασ ακολουθούνται οι κατϊ το νόμο ςχετικϋσ διαδικαςύεσ. 

 

Άρθρο 9 

Σελικέσ διατάξεισ 

Όλα τα τυχόν αποτελϋςματα, μελϋτεσ, ςτοιχεύα και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ό αρχεύο ςε 
οιαδόποτε μορφό ςχετικό με το Έργο, που θα αποκτηθούν, αναπτυχθούν ό παραχθούν 
από τον Φορϋα Υλοπούηςησ ςτο πλαύςιο του Έργου, εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των 
νομύμων εκπροςώπων του Κυρύου του Έργου κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ Σύμβαςησ και 
παραδύδονται ςε αυτόν (Κύριο του Έργου) ωσ μοναδικό και αποκλειςτικό κύριο αυτών 
κατϊ την καθ’ οποιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ Σύμβαςησ. 

 

 

 
 

Αυτϊ ςυμφώνηςαν, ςυνομολόγηςαν και ςυναποδϋχθηκαν τα ςυμβαλλόμενα μϋρη, ςε 
απόδειξη των οπούων ςυντϊχθηκε η παρούςα, ςε δύο (2) πρωτότυπα ϋλαβε δε κϊθε 
ςυμβαλλόμενο μϋροσ από ϋνα.  

 

                                               ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΣΟ  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                    ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

                                              

Η ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

    

 

               ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ                                                       ΗΛΙΑ ΓΙΑΣΙΟ 
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