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Από το αριθ.7/25-2-2021 πρακτικό έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 54

Περίληψη
Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αθηνά - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» (Ε.Κ. Αθηνά) και του
Δήμου Ξάνθης, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του
νεοκλασικού κτιρίου του ερευνητικού κέντρου Αθηνά στην παλιά
πόλη της Ξάνθης», Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης, ως
φορέα υλοποίησης με τον αναπληρωτή του, Εξουσιοδότηση του
Δήμαρχου Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 14:00 – 14:45 ώρα λήξης,
συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθμ.πρωτ.4101/25-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη,
Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020,
60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις τής
παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Ζερενίδης Ιωάννης
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Σταυρακάρας Παναγιώτης
2. Παπαχρόνης Ιωάννης
(οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020,
60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18,
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Αθηνά - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» (Ε.Κ. Αθηνά) και του Δήμου
Ξάνθης, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του
ερευνητικού κέντρου Αθηνά στην παλιά πόλη της Ξάνθης», Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου
Ξάνθης, ως φορέα υλοποίησης με τον αναπληρωτή του, Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Ξάνθης
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019,
 το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
 τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και
427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
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τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την « Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αθηνά - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» (Ε.Κ. Αθηνά)
και του Δήμου Ξάνθης, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του
ερευνητικού κέντρου Αθηνά στην παλιά πόλη της Ξάνθης», Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης,
ως φορέα υλοποίησης με τον αναπληρωτή του, Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Ξάνθης» λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.4054/25-2-2021 εισήγηση
του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 12 και 44 2. Τις διατάξεις
του Ν.3852/2010 και ειδικότερα των αρθ.72 και 100 3. Την από 15-02-2021 αναφορά της προϊσταμένης
της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης 4. Το σχέδιο της σύμβασης του θέματος όπως
επισυνάπτεται στην άνω αναφορά
Εισηγούμαι Θετικά για :
1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
‘Αθηνά-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ’ (Ε.Κ. Αθηνά) και του Δήμου Ξάνθης, για την υλοποίηση
της Πράξης «Αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του ερευνητικού κέντρου Αθηνά στην παλιά πόλη
της Ξάνθης»
2. Τον ορισμό του Ιωάννη Ζερενίδη, ως εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης, ήτοι του φορέα υλοποίησης, με
αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φανουράκη
3.Την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Ξάνθης ή του νόμιμου αναπληρωτή του, να υπογράψει τη σχετική
προγραμματική σύμβαση».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία:
«Αθηνά - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» (Ε.Κ. Αθηνά) και του Δήμου
Ξάνθης, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του ερευνητικού
κέντρου Αθηνά στην παλιά πόλη της Ξάνθης», όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Β) Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Ζερενίδη, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης, ήτοι του φορέα
υλοποίησης, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φανουράκη
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας,
τον νόμιμο αναπληρωτή του, να υπογράψει τη σχετική προγραμματική σύμβαση.
…………………………………………………………………………………………………………..…
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΑΔΑ: 9ΤΛ3ΩΚ8-ΧΒ0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Άρθρα 100§1 Ν. 3852/2010 & 12§4 & 44 του Ν. 4412/2016)
Στην Ξάνθη, σήμερα .../2/2021 ημέρα ....................., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ‘’Αθηνά – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ’’ (Ε.Κ.
Αθηνά), εδρεύον στο Αμαρούσιο Αττικής, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου (Α.Φ.Μ. 999723442, Δ.Ο.Υ.
Αμαρουσίου), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Ε.Κ. Αθηνά, ως εκτελών χρέη
Γενικού Διευθυντή και Πρόεδρο ΔΣ αυτού, κο. Βασίλειο Κατσούρο, Διευθυντή Ερευνών, που θα
καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, «Κύριος του Έργου».
2. Το ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α’ Βαθμού με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, εδρεύον στην Ξάνθη, Πλατεία
Δημοκρατίας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο, Εμμανουήλ Χρ. Τσέπελη, που θα καλείται
στο εξής, χάριν συντομίας, «Φορέας Υλοποίησης του Έργου».
Λαμβάνοντας υπ’όψιν :
i. το άρθρο 100§1α του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο 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, ……., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με … τους
φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μεμονωμένα ή από κοινού.
….. 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.».
ii. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, ειδικά:
Α) Το άρθρο 12§4, υπό το δεδομένο ότι α) το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά εμπίπτει στις διατάξεις του εν
λόγω άρθρου καθώς ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει του Άρθρου 13 Α του 4310/2014
όπως ισχύει β) η σύμβαση εγκαθιδρύει και υλοποιεί την ερευνητική κι επιστημονική συνεργασία μεταξύ
των συμβαλλομένων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση επίτευξης των νομίμων και κατ’ αρμοδιότητα,
κοινών τους στόχων, γ) εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και γ) οι
συμμετέχοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που
αφορά η συνεργασία.
Β) Το άρθρο 44, σύμφωνα με το οποίο: 1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και
την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε
αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό
προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λπ.), σύμφωνα με την απόφαση του
επόμενου εδαφίου προκειμένου να μπορεί ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες,
ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη
στελέχωση κατά αριθμό, ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι
ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το
μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών.
2.«Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από
την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών
αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος
την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης της περίπτωσης β` της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143).»
iii. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006), ως ισχύει, και
ιδίως τις ακόλουθες κατ’ άρθρο 75 αρμοδιότητες:
• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
• Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
• Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των
οικισμών.
iv. Την αριθμ. ......../2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά, με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
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v. Την αριθμ. ......../2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτρτοπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Με δεδομένο ότι:
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, οι οποίοι εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των
δραστηριοτήτων που αφορά τούτη η συνεργασία, αποσκοπούν, με την υπογραφή και εκτέλεση της
παρούσας, στη διασφάλιση και την επίτευξη των νόμιμων και κατ’ αρμοδιότητα, κοινών στόχων τους,
όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω, και μάλιστα προς το σκοπό της εξυπηρέτησης του δημοσίου
συμφέροντος, ο οποίος άγεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και τη προώθηση της παλαιάς ιστορικής
πόλης της Ξάνθης, της αναβάθμισης της αισθητικής αυτής, της ανάδειξης της ερευνητικής
δραστηριότητας του Ε.Κ. Αθηνά στη πόλη, ως πόλο έλξης επιστημόνων και τη συνακόλουθη προώθηση
του ιστορικού και επιστημονικού υπόβαθρου των συμβαλλομένων, το οποίο εκδηλώνεται, κατ’ εξοχήν,
σε τοπικό επίπεδο.
Ο Κύριος του Έργου, ο οποίος συνιστά Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτό ορίζεται αναλυτικά στο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ της παρούσας, έχουσα κατ’ εξοχήν επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα και
μάλιστα, διαχρονικά, στη πόλη της Ξάνθης μέσω του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, δεν διαθέτει
την επιχειρησιακή ικανότητα (τεχνική υπηρεσία) ως δικαιούχος του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020
και το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, όπως της
εκπόνησης προγραμμάτων προς το σκοπό ανάπτυξης και αναβάθμισης της περιοχής του, διαθέτει τις
αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία
στελέχωση κ.λπ.) 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
Το Ε.Κ. «Αθηνά», ως Φορέας του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εποπτεύεται από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει δε υπαχθεί στο τηρούμενο
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και συνιστά
Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια των άρθρων 2 και 223§4 Ν. 4412/2016.
Η Διεύθυνσή του και το ΔΣ αυτού διορίζεται βάσει Υπουργικής Απόφασης, ως εκ τούτου ανήκει στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα κατά το Οργανικό αλλά και το Λειτουργικό Κριτήριο.
Ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 ΦΕΚ Α 128/25-6-2001 και συστήθηκε με
το Π.Δ. 145/2003 Φ.Ε.Κ. Α 121/20-5-2003. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5§§8&12 του Ν.
4051/2012 (ΦΕΚ Α ΄40), αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.), εδρεύον στο Αμαρούσιο Αττικής με Παράρτημα
στην Ξάνθη
 Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), εδρεύον στην Πάτρα
 Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.), εδρεύον έως τον 11/2011 στην Αθήνα και
ήδη στο Αμαρούσιο Αττικής
Μέλη ΔΣ, πέραν των Διευθυντών των Ινστιτούτων και του Γενικού Διευθυντή, οποίος προεδρεύει, είναι
εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΔΣ συγκροτείται κι
ανασυγκροτείται δυνάμει Υπουργικής Απόφασης, δημοσιευομένης στο ΦΕΚ Ειδικών Θέσεων Δημοσίου
και Ευρυτέρου Δημοσίου Τομέα. Η λειτουργία του Ε.Κ. Αθηνά ελέγχεται δυνάμει υποβολής των
αποφάσεων του ΔΣ από την αρμόδια ΓΓΕΤ καθώς κι από σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων προς το
Υπουργείο Οικονομικών, τη Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, το Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Άρα το Δημόσιο ασκεί λειτουργική και διοικητική εποπτεία στη λειτουργία και διαχείριση του
Κέντρου.
Σκοπός του Ε.Κ «Αθηνά» είναι
 η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων αυτής σε τομείς αιχμής των τεχνολογιών της πληροφορίας, των επικοινωνιών και της
γνώσης, όπως
o γλωσσικές τεχνολογίες και τεχνολογίες της γνώσης,
o τεχνολογίες διαχείρισης, μοντελοποίησης και ανάλυσης (μεγάλων) δεδομένων,
o ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα ελέγχου και ασφάλειας
o τεχνολογίες για την εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά
o τεχνολογίες διαδικτύου
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o τεχνολογίες της πληροφορίας για το διάστημα και το κλίμα
με στόχο την παραγωγή καινοτομικών τεχνολογιών, εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων,
προϊόντων και υπηρεσιών
 η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους ανωτέρω τομείς αρμοδιότητάς του
 η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας
 η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στον
ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
 η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων και λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής
πολιτικής
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας του, το Ε.Κ. «Αθηνά».
 υλοποιεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνητικών
Χρηματοδοτικών Πλαισίων αλλά και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
 παράγει καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία προάγουν την επιστημονική γνώση στους
αντίστοιχους τομείς και δημοσιεύονται σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια
 παρέχει υψηλού επιπέδου εργαστηριακές, ερευνητικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες
 αναπτύσσει ερευνητικές υποδομές σημαντικής εμβέλειας και συμμετέχει ισότιμα στη δημιουργία και
υποστήριξη πολύ μεγάλων διεθνών υποδομών
 διαθέτει ώριμες τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
 εκτελεί εξειδικευμένες μελέτες
 διοργανώνει ειδικές δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης, μεταφέρει συστηματικά τα αποτελέσματα
των Ε&Α δράσεών του τόσο στον ομόλογο ερευνητικό ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στην βιομηχανία, την
δημόσια διοίκηση αλλά και απευθείας στον πολίτη
 στηρίζει την εξέλιξη της ερευνητικής καινοτομίας σε αντίστοιχη τεχνολογική και επιχειρηματική.
Τέλος, διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 4310/2014 και του Ν. 4485/2017, ως εκάστοτε
ισχύουν.
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά έχει δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6088/24/05/2001 Συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Σωσσίδου Ιωάννας (ΚΑΕΚ 370261635003) στην ιδιοκτησία του, κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή ένα κτήριο, νεοκλασικού τύπου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Πυγμαλίωνος Χρηστίδη αριθμός 36 στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης.
Το εν λόγω ακίνητο δεδομένης της παλαιάς υποδομής του απαιτεί κτηριακό και αισθητικό
εκσυγχρονισμό με σκοπό τη αξιοποίηση και χρήσης αυτού ως Κέντρο Καινοτομίας και Εκπαίδευσης
για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην νεολαία με σκοπό την καλλιέργεια
πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο του έργου θα επιτευχθεί η αξιοποίηση και ανάδειξη του νέου κτηρίου ως πόλος προβολής
ερευνητικών και καινοτομικών προσπαθειών και νεανικής επιχειρηματικότητας τομέας σημαντικός με
οφέλη για την τοπική κοινωνία και στο πλαίσιο της αναβάθμισης της παλαιάς πόλης για τον Δήμο
Ξάνθης. Το έργο αποτελεί σημαντική επένδυση για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στην
Παλιά Πόλη της Ξάνθης και θα συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη με την προβολή των ερευνητικών
αποτελεσμάτων και την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας βασισμένη στην καινοτομία
Για τη χρηματοδότηση του έργου το Ε.Κ. Αθηνά θα υποβάλει πρόταση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
του Νεοκλασικού Κτηρίου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στην Παλαιά Πόλη της Ξάνθης» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», άξονα
προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ειδικότερα στην πρόσκληση με κωδικό πρόσκλησης
14.6iv.33.33.2 και τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος,
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με
πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα».
Οι συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζουν ότι ο Κύριος του Έργου, με αυτοτελή, ουσιαστική ερευνητική
κι επιστημονική παρουσία στην πόλη της Ξάνθης, όπου έχει δραστηριοποιηθεί επί δεκαετίες μέσω του
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου καθώς και του ήδη συγχωνευθέντος Ινστιτούτου Πολιτιστικής &
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44§1 του Ν. 4412/2016, διότι δεν
διαθέτει δική του, αυτοτελή τεχνική υπηρεσία, μη πληρούμενων, εκ τούτου, των σχετικών προδιαγραφών
επάρκειας, ήτοι τη δυνατότητας δημοπράτησής κι επίβλεψης του εν λόγω τεχνικού έργου.
Αναγνωρίζουν, επίσης, ότι ο Φορέας υλοποίησης, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το κτίριο και
μάλιστα σε περιοχή προστασίας λόγω του ιδιαίτερου πολιτιστικού, αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού
ενδιαφέροντος και κάλλους, διαθέτει την απαιτούμενη Τεχνική Υπηρεσία και είναι σε θέση να
υποστηρίξει το Ε.Κ. Αθηνά, προκειμένου να δημοπρατήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
επίβλεψης του έργου.
Ως εκ τούτου, σε εκτέλεση των ισχυουσών διατάξεων και πλαισίου, οι ανωτέρω δύο φορείς αποφασίζουν
να καταρτίσουν την παρούσα σύμβαση, προς επίτευξη κοινού στόχου, δημοσίου συμφέροντος, καθ’
όσον το έργο είναι ιδιαίτερης κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής, ερευνητικής κι εν γένει
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εκπαιδευτικής σημασίας ως προς το Ε.Κ. Αθηνά και για το Δήμο Ξάνθης το οποίο θα έχει την άμεση
ωφέλεια για την τοπική κοινωνία.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς θα συνεργαστούν με τους κάτωθι όρους:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας της
υλοποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Κτηρίου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
στην Παλαιά Πόλη της Ξάνθης» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα
Υλοποίησης και η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», άξονα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014
– 2020 και ειδικότερα στην πρόσκληση με κωδικό πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των
αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του
Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
2.1. 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.
 Τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΕΠ) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και να προβαίνει στις
απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών
Δελτίων Υποέργων.
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» μεριμνώντας για την εγγραφή του
σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν πολιτικό
μηχανικό και έναν ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό με εμπειρία σε αποκαταστάσεις και
ανακαινίσεις διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, οι οποίοι να είναι διαθέσιμοι με φυσική
παρουσία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης του έργου για την
υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης.
 Να αναλάβει τη σύνταξη, θεώρηση και έγκριση των μελετών για τη λήψη των απαραίτητων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης και τη σύνταξη του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης για υποβολή στο Ε.Π.
 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.
 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 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.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου, αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του:
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας σύμβασης.
 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου,
 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 ΕΣΠΑ 20142020.
 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών
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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 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 εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωσή τους.
Άρθρο 3
ΚΟΣΤΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης,
ανέρχεται στο ποσό των 1.150.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το οριστικό ποσό
θα προκύψει από την επικαιροποίηση των μελετών του έργου και θα εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία
του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με την έγκριση του Τεχνικού
Δελτίου Έργου που θα υποβληθεί από το Ε.Κ. Αθηνά.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με
τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. εφόσον τροποποιηθούν όπως
προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης, εφόσον το έργο ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στα
πλαίσια του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή
του έργου, που αναφέρεται στο άρθρο 1. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα
ανέλθει στους 36 μήνες από την σύναψή της. 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.
Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση της παρούσας αποτυπώνεται στον πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.
Άρθρο 5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται, με αποφάσεις των
αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
-έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του
-έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και-ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο
από (το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ) με τον αναπληρωτή του, στην περίπτωση ένταξης του
έργου στο ΕΣΠΑ
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας
χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς
τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση
της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του
εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο
εφαρμογής της.
Η Επιτροπή συνεδριάζει, στον τόπο του έργου, τακτικά κάθε μήνα ή μετά από αίτημα οποιουδήποτε από
τα μέλη της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα
ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση
του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό
προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που
σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη
της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί
στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και
δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με
αποφάσεις της.
Άρθρο 6
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθόλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι
του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι τρίτων ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου, στο πλαίσιο των καθηκόντων
του.
Άρθρο 7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
Άρθρο 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, συνομολογουμένων όλων ως ουσιωδών,
πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 10
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 Ξάνθης.
Άρθρο 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 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.
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Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από όλα τα ανωτέρω συνεπάγεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ολόκληρη η
αιτούμενη και απαραίτητη χρηματοδότηση η παρούσα σύμβαση δεν θα εκτελεστεί και θεωρείται λυθείσα
αυτοδικαίως και αζημίως από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
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 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 και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Για το Ε.Κ. Αθηνά

Για τον Δήμο Ξάνθης

Βασίλειος Κατσούρος
Αντιπρόεδρος του ΔΣ και εκτελών χρέη
Γενικού Διευθυντή

Εμμανουήλ Χρ. Τσέπελης
Δήμαρχος Ξάνθης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
 Σύνταξη και θεώρηση μελετών για τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων
[Μ0+2, όπου Μ0 είναι η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας] [Ε.Κ. Αθηνά]
 Έγκριση μελετών και άλλων [Μ0+2, Ε.Κ. Αθηνά]
 Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης [Μ0+2] [Ε.Κ. Αθηνά]
 Σύνταξη και Έγκριση τευχών δημοπράτησης [Μ0+2, Δήμος Ξάνθης]
 Τεχνικό Δελτίο Πράξης για υποβολή στο Ε.Π. [Μ0+3] [Ε.Κ. Αθηνά]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Δημοπράτηση του έργου [Μ0+2 μήνες, όπου Μ0 είναι η ημερομηνία ένταξης]
Κατακύρωση και επιλογή αναδόχου [Μ0+5μήνε1ς από την ημερομηνία διαγωνισμού για την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου]
Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου [Μ0+20 2μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης εκτέλεσής του]

Θεωρείται ως μέσος χρόνος χωρίς να υπολογίζεται αυτός που θα απαιτηθεί σε περίπτωση προσφυγών των οικονομικών φορέων
Θεωρείται ως μέσος χρόνος χωρίς να υπολογίζεται αυτός που θα απαιτηθεί σε περίπτωση προσφυγών του αναδόχου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας

