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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 38/26-09-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2022       
  
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 22/09/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, 
η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν τα πέντε (5) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
5. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Απόντες:  
1. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ (αδικαιολ. απούσα) 
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ. απών)  
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 01ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε., ως εξής: 
 
Α. Την υπ’ αριθ. 14755/14-09-2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
Μυκόνου, κου Δημήτρη Τζάνου, που αφορά στην έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΤΑ Α.Ε. για τον Αναπτυξιακό 
Προγραμματισμό του Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει, ως κάτωθι: 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:           Περί έγκρισης σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΤΑ 
Α.Ε. για τον Αναπτυξιακό 
Προγραμματισμό του Δήμου Μυκόνου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Μύκονος, 14-09-2022 
                                                                                           Αριθ. πρωτ.: 14755 

          
ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ   :  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Πληροφορίες  :  Τέρη Μαρίνου     
Τηλέφωνα    :  22893- 60.122                           
e-mail              : sec.gen@mykonos.gr 
       
 
 

Θέμα : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΤΑ Α.Ε. για τον Αναπτυξιακό 

Προγραμματισμό του Δήμου Μυκόνου. 

 

Ι) Εισαγωγή  

Οι προγραμματικές συμβάσεις αποτελούν μία νομοθετικά θεσπισμένη μορφή συνεργασίας 

μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων 

ανάπτυξης μίας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για έργα 

που χρηματοδοτούνται ή δύναται να χρηματοδοτηθούν κατά τη διάρκεια μιας 

προγραμματικής περιόδου.  Τα τρία σημαντικά πλεονεκτήματα αυτού του τύπου συμβάσεων 

είναι :  
1. Η μείωση του διοικητικού βάρους του Δήμου,  

2. Η ταχύτητα υλοποίησης και  

3. Η ενίσχυση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των Υπηρεσιών ειδικά και στις περιπτώσεις 

όπου παρατηρείται υποστελέχωση αυτών. 

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση τους προβλέπεται ότι αυτή μπορεί να γίνεται μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς 

πόρους, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, 

καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων, ενώ είναι δυνατή και η 

χρηματοδότηση των συμβαλλομένων από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν 

στην προγραμματική σύμβαση.  

 

Ο Δήμος Μυκόνου, έχει προβλέψει στο προϋπολογισμό του, με Κ.Α.00-6737.0015 τη 

χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης με το ποσό των 167.400 € 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)  

 

ΙΙ) Αντικείμενο 

Αντικείμενο της υπό σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και 

της ΠΕΤΑ Α.Ε. είναι η υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε όλα τα στάδια για την 

υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων :  
▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση προκαταρκτικής προμελέτης με τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 

λύσεων για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – ΤΟΥΡΛΟΥ»  

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και 

Η/Μ προμελετών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ»  

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος για την 

εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών και σχεδιασμό για την αναβάθμιση του μικροκλίματος. 

Τα ανωτέρω έργα ως φυσικό αντικείμενο εντάσσονται στις προβλεπόμενες ενέργειες των 

προγραμματικών συμβάσεων και δεν περιλαμβάνουν προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 
ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΙΙΙ) Συμβαλλόμενος ΠΕΤΑ Α.Ε.  

H «Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη Ανώνυμη Εταιρία» (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) είναι 

ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρία των ΟΤΑ. Οι τρεις βασικοί της μέτοχοι είναι η ΚΕΔΕ 

(75,28%), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (14,46%)  και η Ένωση Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με ποσοστό 5,40%.  Στο μετοχικό κεφάλαιο επίσης συμμετέχουν με 

μικρότερα ποσοστά  η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), άλλοι Δήμοι και 

Αναπτυξιακές Εταιρίες αυτών. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επιστημονικής και 

τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και 

του Κοινωνικού Τομέα. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε παρέχει εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη για 

την υποστήριξη των δημοσίων φορέων στο έργο τους και σε ότι αφορά στη περιφερειακή 

και τοπική ανάπτυξη, καθώς και στην υποστήριξη τους για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. λοιπόν είναι ένας μηχανισμός των ΟΤΑ για την υποστήριξή αυτών στον 

σχεδιασμό και στην υποστήριξη αναπτυξιακών προγραμμάτων και εξασφάλισης 

χρηματοδοτήσεων, με στόχο την τοπική ανάπτυξη. 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΠΕΤΑ Α.Ε. εντάσσεται υπό τις επιταγές των Ν. 

4674/2020 και Ν. 4735/2020 καθ’ ο μέρος αυτές αφορούν τις εσωτερικές λειτουργίες και 

διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης καθώς και την αναμόρφωση του καθεστώτος ανάθεσης 

και σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, στο θεσμικό πλαίσιο 

των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιημένος ισχύει καθώς και συναφών 

διατάξεων και εγκυκλίων περί ενίσχυσης του πλαισίου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

και δημοσιότητας  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 

 

ΙV) Θεσμικό Πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης  

Οι προγραμματικές συμβάσεις προβλέπονται και εντάσσονται :  
1. Στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010 ως τροποποιήθηκε διαδοχικά από το τα άρθρα 8, παρ. 9 

και 10 του Ν.4071/2012, το άρθρο 74 του Ν.4483/2017, το άρθρο 179 του Ν.4555/2018, το 

άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.4674/2020 καθώς και το άρθρο 21 του Ν.4690/2020 και ως ισχύουν,  

2. Στο Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στα άρθρα 12, παρ. 6, και 44.  

3. Οι προγραμματικές συμβάσεις δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας κατά 

το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, εφόσον ο ένας συμβαλλόμενος είναι ΟΤΑ α΄ή β΄ βαθμού.  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4690/2020 παρ. 9, αρμόδιο όργανο για την σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου είναι η Οικονομική Επιτροπή.  

V) Δομή, οργάνωση προγραμματικής σύμβασης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία, η δομή και η οργάνωση της προγραμματικής 

σύμβασης πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τύπο και περιεχόμενο. Το επισυναπτόμενο 

σχέδιο προγραμματικής σύμβασης συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις ως ακολούθως:  

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο  

Άρθρο 2: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Άρθρο 3: Η διάρκεια της σύμβασης – παραδοτέα/χρονοδιάγραμμα  

Άρθρο 4: Πόροι - Προϋπολογισμός 

Άρθρο 5: Η κοινή επιτροπή Παρακολούθησης  

Άρθρο 6 Καταγγελία -Ποινική Ρήτρα- Λύση 

Άρθρο 7: Τροποποίηση της σύμβασης 

Άρθρο 8:Τελικές Διατάξεις -Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 9:  Ακροτελεύτιο 

 

VI) Συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης προγραμματικής 

σύμβασης.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 5 της υπό έγκριση προγραμματικής 

σύμβασης, απαιτείται η δημιουργία κοινής ομάδας παρακολούθησης.  Για το συμβαλλόμενο 

μέλος του Δήμου Μυκόνου προτείνονται οι ακόλουθοι :  



4 

 

1. Ως Πρόεδρο τον κο Κωνσταντίνο Κουκά [Δήμαρχος] με αναπληρωτή του τον κο Φραντζέσκο 

Βιγλιάρη [Δημοτικός Σύμβουλος],  

2. Ως μέλος, τον κο Αλέξανδρο Κουκά [Αντιδήμαρχος] με αναπληρωτή του τον κο Μιλτιάδη 

Ατζαμόγλου [Αντιδήμαρχος]  

Για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης της 

προγραμματικής σύμβασης δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

εισηγούμαστε :  
1. Την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της 

ΠΕΤΑ Α.Ε. με αντικείμενο «Διερεύνηση της δυνατότητας υποστήριξης του Δήμου Μυκόνου 

στην ωρίμανση δράσεων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος»  

2. Την έγκριση των όρων, των άρθρων και των παραρτημάτων στο σύνολό τους,  της 

προγραμματικής σύμβασης (επισυνάπτεται).  

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης  και 

τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίησή της.  

 

 

 
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυκόνου 

 
 
 
 

Δημήτριος Ηλ. Τζάνος  
 

 

Β.  Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο έχει, ως κάτωθι: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του Δήμου Μυκόνου 
και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

 

«Διερεύνηση της δυνατότητας υποστήριξης του Δήμου Μυκόνου στην ωρίμανση 
δράσεων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 

 

ΠΡΟΙΜΙΟ  
Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο  

Άρθρο 2: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Άρθρο 3: Η διάρκεια της σύμβασης – παραδοτέα/χρονοδιάγραμμα  

Άρθρο 4: Πόροι - Προϋπολογισμός 

Άρθρο 5: Η κοινή επιτροπή Παρακολούθησης  

Άρθρο 6 Καταγγελία -Ποινική Ρήτρα- Λύση 

Άρθρο 7: Τροποποίηση της σύμβασης 

Άρθρο 8:Τελικές Διατάξεις -Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 9:  Ακροτελεύτιο  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην ------ σήμερα, --/--/2022, τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη : 
 
1. Ο Δήμος Μυκόνου, που εδρεύει στον Μύκονο (Γυαλός Ακτή Καμπάνη, Τ.Κ. 846 00 , με 

Α.Φ.Μ. 090235079, Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης από τον κ. Κωνσταντίνο Κουκά, Δήμαρχο του Δήμου Μυκόνου 

2. Η ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Πληροφόρηση 
Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 6-
10, ΑΦΜ 094280411, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟ Βασίλειο, η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια της 
παρούσας ως «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.» 

 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100  και 194 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
περί προγραμματικών συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και ως  
εμπίπτουσες στο άρθρο 12 Ν. 4412/2016,  

2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. Την από  από 29/01/2020 Απόφαση της Γενικής Συνελευσης των Μετόχων της  και 
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  ΓΕΜΗ 2159969 σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  

4. Τον Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών. 
5. Την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και εργασιών των Ο.Τ.Α. 
6. Την με αρ. 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. της του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.. περί 

«Εγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Μυκόνου  για τα οικονομικά έτη 2020-2021 
(εξουσιοδότηση για την υπογραφή της και ορισμό μέλους για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης ) 
με αντικείμενο  την παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών υπηρεσιών  από την ΠΕΤΑ ΑΕ για την 
υλοποίηση δράσεων μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

7. Την με αρ. ……………… (……………..) Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
Μυκόνου περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Μυκόνου και της ΠΕΤΑ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2022-
2023» (εξουσιοδότηση για την υπογραφή της και ορισμό μελών για την κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης) με αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών  από την ΠΕΤΑ ΑΕ για «Υποστήριξη Δήμου Μυκόνου στην ωρίμανσης 
έργων στην νέα Προγραμματική Περίοδο». 

 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής : 
 

Προοίμιο 

Η Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

- (Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ) είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης, ενώ σήμερα οι κύριοι μέτοχοι της είναι η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 

75,28%, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 

14,46%, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο 

κατά 5,40%, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), Δήμοι και Αναπτυξιακές 
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Εταιρείες. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε 

φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού Τομέα. Η 

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε παρέχει εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη για την υποστήριξη των 

δημοσίων φορέων στο έργο τους και σε ότι αφορά στη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 

καθώς και στην υποστήριξη τους για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Ειδικότερα η ΠΕΤΑ ΑΕ υποστηρίζει τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού: 

• Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική οικονομική ανάπτυξη. 

• Στην εξασφάλιση και διεύρυνση πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υποδομές  αστικής ανάπτυξης. 

• Στην υλοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων τους. 

• Στην ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. 

• Στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., ως εταιρεία με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοικητική και 

διαχειριστική οργάνωση των ΟΤΑ, καλείται να υποστηρίξει το Δήμο στην υλοποίηση των 

ως άνω στόχων.   

 

Ο Δήμος Μυκόνου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εξωστρέφεια του και 

στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προφίλ στη δράση του, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η 

«επιλεξιμότητα» του Δήμου σε μία σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών, με 

στόχο την χρηματοδότηση των δράσεων και των αναγκαίων εκείνων έργων για να 

επιτευχθούν οι δράσεις που απορρέουν από την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής.  

Η έγκριση της παρούσας αποτελεί ταυτόχρονα μια δέσμευση, αλλά και ευκαιρία για 

το Δήμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να προετοιμαστεί έγκαιρα για την 

επόμενη γενιά χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπου 

πλέον η στόχευση τους θα είναι στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν 

την προστασία του περιβάλλοντος, και την γενικότερη ανάπτυξη του Δήμου. 

Ειδικότερα, με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας 

και δημιουργικής συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίζονται τα μέσα, 

οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας που στόχο θα έχουν την 

ορθολογική διαχείριση και την εποικοδομητική λειτουργία του. 

Προς το σκοπό αυτό, ο Δήμος Μυκόνου και η ΠΕΤΑ ΑΕ αναλαμβάνουν από κοινού 

τις παρακάτω δεσμεύσεις για την για την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων: 

Η υποβοήθηση των Διευθύνσεων των  Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυκόνου 

κρίνεται απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
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Την ανεπαρκή στελέχωση, την ελλιπή σε προσωπικό διάρθρωση της Υπηρεσίας και 

κυρίως το γεγονός ότι κάθε μηχανικός είναι επιφορτισμένος με πολλά αντικείμενα 

απασχόλησης με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η συστηματική παρακολούθηση των 

σταδίων ωρίμανσης και απαιτήσεων βελτιστοποίησης των μελετών του υπόψη έργου, 

όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. 

Τις προβλέψεις του  Ν.4412/16 για τις Δημόσιες συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών 

και τις υψηλές απαιτήσεις που αυτός επιβάλλει σε ολόκληρο το φάσμα σχεδιασμού, 

παραγωγής και διαχείρισης Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών. 

Το υψηλών απαιτήσεων τεχνικό αντικείμενο  όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η Υποστήριξη του  Δήμου 
Μυκόνου στην υλοποίηση των κάτωθι: 
 
 

➢ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση προκαταρκτικής προμελέτης με τεχνικοοικονομική 
αξιολόγηση λύσεων για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – 
ΤΟΥΡΛΟΥ» 

 
➢ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, 

στατικών και Η/Μ προμελετών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ»  

 
➢ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

για την εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών και σχεδιασμό για την αναβάθμιση του 
μικροκλίματος.  

 
Άρθρο 2: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενων 

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

μέρος που τους αναλογεί, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται 

αναλυτικά παρακάτω: 

 

Α. Ο Δήμος Μυκόνου αναλαμβάνει: 

 

1. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης 

2. Να παρέχει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος κάθε πληροφορία, βοήθεια κ και κάθε 

δυνατή διευκόλυνση που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εκπλήρωση 

του σκοπού της Προγραμματικής Σύμβασης.  

3. Να χρηματοδοτήσει τη δράση από τον προϋπολογισμό της, έτους 2020 και 2021 
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Να συμμετέχει με εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της 

παρούσας.  

 

Β. Η ΠΕΤΑ ΑΕ αναλαμβάνει για το σύνολο των υπο-έργων : 

1. Να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση όλων των δράσεων όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση. 

2. Να επιλέξει, να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα 

απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 

υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο που του αναλογεί με βάση τα παραδοτέα του. 

3. Να συντονίσει τους επιμέρους ερευνητές - εκπαιδευτές ανάλογου επιστημονικού 

προφίλ, οι οποίοι πλαισιώνουν το παρόν έργο στο πλαίσιο που του αναλογεί με βάση 

τα παραδοτέα του. 

4. Να συμμετέχει και να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

5. Να υλοποιήσει στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα το ανατιθέμενο έργο, να είναι 

υπεύθυνος για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, και 

6. Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και 

έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση. 

7. Να υποστηρίζει επιστημονικά το Δήμο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 

υλοποιώντας ολοκληρωμένα και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, όσα 

αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη της Κ.Ε.Δ.Ε. για την υλοποίηση όλων των 

απαιτήσεων ανά υποέργο. 

8. Να παρακολουθεί για λογαριασμό των συμβαλλομένων το σύνολο έργου. 

9. Να συντονίσει οργανωτικά και τεχνικά το σύνολο του Έργου. 

10. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση για την εκπλήρωση του αντικειμένου της 

σύμβασης.  

 

Άρθρο 3:  Διάρκεια ισχύος - Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 12  μήνες, βάση του 

κατωτέρω χρονοδιαγράμματος και ανά παραδοτέο και άρχεται από την υπογραφή της. Σε 

περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης από την ΠΕΤΑ ΑΕ, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης με απόφασή της δύναται να εισηγείται την παράταση της ημερομηνίας 

παράδοσης.  

 



9 

 

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τις 

προθεσμίες παράδοσης των διαφόρων παραδοτέων , όπως ειδικά ορίζονται στην παρούσα 

καθώς και των αναγκών συντονισμού των εταίρων της συμβάσεως Όλα τα παραδοτέα 

κατατίθενται από την ΠΕΤΑ ΑΕ στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με το 

παρακάτω χρονοδιάγραμμα, που τα διαβιβάζει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για 

την παραλαβή τους. 

 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προγραμματικής συμβάσεως μετά των παραδοτέων 

όπως ειδικότερα περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας και είναι το ακόλουθο: 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση 
προκαταρκτικής προμελέτης 

με τεχνικοοικονομική 
αξιολόγηση λύσεων για την 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – 

ΤΟΥΡΛΟΥ» 

1.1 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  
Συγκοινωνιακών και 
κυκλοφοριακών ΄έργων 

5 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

1.2 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  
Ειδικών Αρχιτεκτονικών 
μελετών 

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 

των αρχιτεκτονικών, 
στατικών και Η/Μ 

προμελετών του έργου: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΜΥΚΟΝΟ»  

2.1 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  
Ειδικών Αρχιτεκτονικών 
μελετών 

4 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

2.2 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής στατικής 
μελέτης   

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

2.3 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  Η/Μ 

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή 
υπηρεσιών παρακολούθησης 

περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος για την 

εκτίμηση περιβαλλοντικών 
δεικτών και σχεδιασμό για 

την αναβάθμιση του 
μικροκλίματος 

3.1 - Θεωρητική και 
πειραματική μελέτη 
αξιοποίησης κτιριακού 
αποθέματος  

6 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

3.2 Δημιουργία δεικτών 
για την ατμοσφαιρική ρύπανση 
καθώς και τα στερεά και υγρά 
απόβλητα, τη δημιουργία 
δικτύου παρακολούθησης του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 

4 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 
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3.3 Δράσεις για  την 
ενημέρωση και εκπαιδευτικές 
δράσεις για τους πολίτες.. 

12 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΑ 

 

 

Άρθρο 4: Πόροι - Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα 

επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ  (167.400,00 €,) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα 

καλυφθεί από το Δήμο καθώς έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Κ.Α 00-…………………. του 

προϋπολογισμού του Δήμου, και πιο συγκεκριμένα για το οικονομικό έτος 2022 ποσό 80.000,00 ευρώ και 

για το οικονομικό έτος 2023 ποσό 87.400,00 ευρώ. Συγκεκριμένα, η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνεται 

τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω και μετά από βεβαίωση παραλαβής των εργασιών που εκδίδεται από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης, βάσει του Άρθρου 5 της παρούσας: 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
Εκπόνηση 

προκαταρκτικής 
προμελέτης με 

τεχνικοοικονομική 
αξιολόγηση λύσεων 
για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – 

ΤΟΥΡΛΟΥ» 

1.1 Υποστήριξη 
της υπηρεσίας στην 
εκπόνηση 
προκαταρτικής 
μελέτης  
Συγκοινωνιακών και 
κυκλοφοριακών 
΄έργων 

5 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

10.000,00 €  2.400,00 €  12.400,00 €  

1.2 Υποστήριξη 
της υπηρεσίας στην 
εκπόνηση 
προκαταρτικής 
μελέτης  Ειδικών 
Αρχιτεκτονικών 
μελετών 

10 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
10.000,00 €  

    
2.400,00 €  

    
12.400,00 €  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην 
εκπόνηση των 

αρχιτεκτονικών, 
στατικών και Η/Μ 
προμελετών του 
έργου: «ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ»  

2.1 Υποστήριξη 
της υπηρεσίας στην 
εκπόνηση 
προκαταρτικής 
μελέτης  Ειδικών 
Αρχιτεκτονικών 
μελετών 

4 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
24.000,00 €  

    
5.760,00 €  

    
29.760,00 €  

2.2 Υποστήριξη 
της υπηρεσίας στην 
εκπόνηση 
προκαταρτικής 
στατικής μελέτης   

10 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
18.000,00 €  

    
4.320,00 €  

    
22.320,00 €  

2.3 Υποστήριξη 
της υπηρεσίας στην 
εκπόνηση 
προκαταρτικής 
μελέτης  Η/Μ 

10 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
18.000,00 €  

    
4.320,00 €  

    
22.320,00 €  

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή 
υπηρεσιών 

παρακολούθησης 
περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος για 

3.1 - 
Θεωρητική και 
πειραματική μελέτη 
αξιοποίησης 
κτιριακού 

6 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
15.000,00 €  

    
3.600,00 €  

    
18.600,00 €  
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την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών 

δεικτών και 
σχεδιασμό για την 
αναβάθμιση του 
μικροκλίματος 

αποθέματος  

3.2 
Δημιουργία δεικτών 
για την 
ατμοσφαιρική 
ρύπανση καθώς και 
τα στερεά και υγρά 
απόβλητα, τη 
δημιουργία δικτύου 
παρακολούθησης 
του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 

4 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
15.000,00 €  

    
3.600,00 €  

    
18.600,00 €  

3.3 Δράσεις 
για  την ενημέρωση 
και εκπαιδευτικές 
δράσεις για τους 
πολίτες.. 

12 μήνες από την 
υπογραφή της 
Σύμβασης 

    
25.000,00 €  

    
6.000,00 €  

    
31.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΑ 
 

135.000,00 €  
 

32.400,00 €  
 

167.400,00 €  

 

 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας περιλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία 

απαιτηθεί να προβεί η ΠΕΤΑ (π.χ. με την ανάθεση εργασιών σε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

Η πληρωμή των τιμολογίων της ΠΕΤΑ ΑΕ  θα λάβει  χώρα σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, η οποία και υποχρεούται να εκδίδει και παραδίδει στο Δήμο το αντίστοιχο 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της καθώς και τα απαιτούμενα εκ του νόμου 

δικαιολογητικά για την πληρωμή της και δη  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Πέραν του ανωτέρω ποσού ο Δήμος δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση προς την 

ΠΕΤΑ για την υλοποίηση της παρούσας. 

Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης 

Η υλοποίηση και η εφαρμογή των όρων της παρούσας επιβλέπεται από τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, αποτελούμενη από δύο τακτικά μέλη από το Δήμο Μυκόνου και ένα 

τακτικό μέλος από την ΠΕΤΑ ΑΕ και από τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι ορίζονται με 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη του 

Δήμου. 

Ο Δήμος Μυκόνου με την υπ’ αριθμ ………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , 

ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους: 

1. κ. …………………. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρο και  

2. κ. ………………………… Αναπληρωτής Δήμαρχος ως μέλος στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης της υλοποίησης και της εφαρμογής των όρων της παραπάνω 
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Σύμβασης, με αναπληρωτές τους: 

1. κ. -………………………………, Δημοτικός Σύμβουλος  και  

2. κ. …………………………. Δημοτικός Σύμβουλος  

 

Η ΠΕΤΑ Α.Ε. με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ ……………….., ορίζει: 

▪ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΕΤΑ ΑΕ, κ. Κορομάντζο Βασίλειο ως μέλος στην 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και 

τον κ. Πρωτόγερο Χρήστο, ως αναπληρωτή του. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να αντικαθίστανται με απόφαση των 

αρμόδιων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών, κοινοποιούμενη στο 

αντισυμβαλλόμενο. 

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η ΠΕΤΑ ΑΕ 

συντονίζει και υποστηρίζει τεχνικά την Επιτροπή και μπορεί να ορίζει τεχνικές ομάδες 

εργασίας για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του Έργου. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή απόφασή τους να αναθέτουν επιπλέον 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής είναι η εν γένει παρακολούθηση εφαρμογής των 

όρων της παρούσας, ήτοι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε θέματος 

που τυχόν προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης των όρων αυτής και μέχρι την 

ολοκλήρωσή της. Η Επιτροπή με έγγραφη αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να 

προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη τροποποίηση των όρων της παρούσας. Οι λοιπές 

λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής θα 

καθορισθούν με αποφάσεις της. 

 

Άρθρο 6: Καταγγελία - Ποινική Ρήτρα – Λύση  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα προγραμματική σύμβαση ανά 

πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή η  σύμβαση λύεται, μετά την παραλαβή και 

αποπληρωμή των όσων έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στην παρούσα, χωρίς καμία άλλη απαίτηση. 

Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης από την ΠΕΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλεται σε 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα αυτής, επιβάλλεται ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με τριάντα 

ευρώ (30€). 
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 Εάν παρουσιαστούν καθυστερήσεις που οφείλονται στον  Δήμο τότε θα υπάρχει μετάθεση 

της ημερομηνίας ολοκλήρωσης κάθε παραδοτέου, που συνδέεται με την καθυστέρηση του 

Δήμου, κατά τόσο χρονικό διάστημα όση θα είναι και η καθυστέρηση που τεκμηριωμένα 

προκαλείται με ευθύνη του Δήμου. 

Η σύμβαση λύεται αζημίως με τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της ή της παρατάσεως 

αυτής, την παραλαβή και την αποπληρωμή των όσων έχουν παραληφθεί ή σε περίπτωση 

παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της, οι οποίοι συνομολογούνται στο σύνολό 

τους ως ουσιώδεις. 

Άρθρο 7ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως 

προς το αντικείμενο,  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και τη διάρκεια – 

χρονοδιάγραμμα μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 

 

2. Καμιά τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 

έγγραφο που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ή εκπροσώπους τους, 

εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο. 

Άρθρο 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
1.Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την Προγραμματική 

Σύμβαση ή 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 τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την 

Προγραμματική Σύμβαση. 

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύβασης δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια 

Δικαστήρια Αθηνών αφού όμως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης 

της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους 

Άρθρο 9 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 
 

Αφού συμφώνησαν τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σε δύο 
(2) όμοια αντίγραφα, κάθε ένα εκ των οποίων επέχει θέση πρωτοτύπου, και αφού 
αναγνώσθηκε και υπογράφτηκε ως ακολούθως, κάθε μέρος έλαβε από ένα. 
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Οι Συμβαλλόμενοι 
 

Για την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Για τον Δήμο Μυκόνου 

 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Κορομάντζος Βασίλειος 

Ο Δήμαρχος  

Κωνσταντίνος Κουκάς 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η Υποστήριξη Δήμου 
Μυκόνου στην υλοποίηση δράσεων μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και 
ειδικότερα : 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση προκαταρκτικής προμελέτης με τεχνικοοικονομική 
αξιολόγηση λύσεων για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ – ΤΟΥΡΛΟΥ» 
 
Το νησί της Μυκόνου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους διεθνείς θερινούς 
προορισμούς με παρατεταμένη τουριστική περίοδο που ξεκινά από τα μέσα Μαρτίου και 
εκτείνεται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. 
 
Ο κύριος όγκος της τουριστικής κίνησης παρατηρείται τους τρεις θερινούς μήνες οπότε τα 
ακτοπλοϊκά και αεροπορικά δρομολόγια πυκνώνουν υπερβολικά και η κίνηση των 
οχημάτων στους δρόμους διασύνδεσης παρουσιάζει πολύ αυξημένο φόρτο. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορική αυτή «ασφυξία» που προκαλείται τους μήνες αιχμής 
ειδικά στον οδικό άξονα που ενώνει το λιμάνι της Μυκόνου (παλαιό λιμάνι) με τον Τούρλο 
(νέο λιμάνι), όταν πλήθος οχημάτων και πεζών σε συνθήκες στενότητας χώρου προσπαθούν 
να συνυπάρξουν αρμονικά, ο Δήμος Μυκόνου αναζητά άμεση λύση ώστε να διασφαλισθεί 
αφενός η ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ επί του συγκεκριμένου 
οδικού άξονα και αφετέρου η ενοποίηση και αισθητική αναβάθμιση του ώστε να 
αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς του νησιού. 
 
Σύντομη περιγραφή του έργου 
 
Στην προσπάθεια λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί, κυρίως τους θερινούς 
μήνες και δυσχεραίνει την μετακίνηση τουριστών και μόνιμων κατοίκων του νησιού 
προκαλώντας έντονη δυσφορία, προτείνεται η υιοθέτηση κατάλληλων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή καθώς και η ανακατασκευή/ ανάπλαση τμήματος της 
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οδού που συνδέει το παλαιό λιμάνι με τον Τούρλο, μήκους 2,2 km περίπου , με την 
μονοδρόμηση ή/και πεζοδρόμηση τμήματος της.  
 
Το προτεινόμενο υποέργο, είναι ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει καταρχήν 
Κυκλοφορική/Συγκοινωνιακή μελέτη για τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων/ 
ρυθμίσεων για την αποφόρτιση της κυκλοφορίας προς τον Τούρλο και την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης διασύνδεσης των οικισμών. Επίσης, περιλαμβάνεται υποστήριξη της μελέτη 
Οδοποιίας για την ανακατασκευή του τμήματος που θα επιλεχθεί και Ειδική Αρχιτεκτονική 
Μελέτη για την διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομούμενων τμημάτων. 
 
Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας εκπόνησης Προκαταρκτικής Μελέτης 
 
Λόγω της συνθετότητας του έργου (όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνονται τρια διακριτά 
αντικείμενα) απαιτείται η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και η πολυκριτηριακή 
αξιολόγηση τους για τον ορισμό της βέλτισης λύσης. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται καταρχήν 
η εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης με τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λύσεων ώστε να 
αναδειχθεί και να προσδιορισθεί σαφώς η βέλτιστη λύση. 
 
Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις κρίσιμες παραμέτρους 
σχεδιασμού (ελαχιστοποίηση της όχλησης και εξασφάλιση προσβάσεων στις πέριξ 
ξενοδοχειακές μονάδες, κόστος κατασκευής των παρεμβάσεων και σεβασμό στην 
ταυτότητα της υπο ανάπλαση περιοχής και διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της). 
 
Τέλος, η προτεινόμενη λύση που θα αναδεικνύεται από τα συμπεράσματα της 
προκαταρκτικής μελέτης, θα είναι σαφως και πλήρως ορισμένη ώστε να προσδιορίζονται 
όλες οι κύριες και υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την πληρότητα του 
αντικειμένου (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κλπ) και την εξασφάλιση της  απρόσκοπτης 
δημοπράτησης του έργου και της άρτιας κατασκευής του. 
 
Η προτεινόμενη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου αναμένεται να φέρει τα ακόλουθα 
οφέλη: 

➢ Βελτίωση της κίνησης των πεζών 
➢ Προώθηση των ήπιων μέσων μετακίνησης με το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμου 
➢ Δημιουργία παραλιακών ζωνών για την αναψυχή κατοίκων και ταξιδιωτών 
➢ Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 

 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση 
προκαταρκτικής προμελέτης με 
τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 

λύσεων για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ – ΤΟΥΡΛΟΥ» 

1.1 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  
Συγκοινωνιακών και 
κυκλοφοριακών ΄έργων 

5 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

1.2 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  Ειδικών 
Αρχιτεκτονικών μελετών 

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, 
στατικών και Η/Μ προμελετών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ»  
 
 
Το υποέργο αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας κπόνηση των απαραίτητων μελετών για 
την κατασκευή ενός σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου στην Μύκονο για την κάλυψη των 
αναγκών που αφορούν στην εκγύμναση και αναψυχή των δημοτών. Το κολυμβητήριο θα 
αποτελέσει μία σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση και θα περιλαμβάνει μια αγωνιστική 
πισίνα.  
 
Η αγωνιστική πισίνα θα είναι κατάλληλη για αγώνες κλασικής κολύμβησης και 
υδατοσφαίρισης και θα παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα παρακολούθησης από 
κατάλληλες κερκίδες. Επιπλέον οι εγκαταστάσεις που θα σχεδιαστούν θα διαθέτουν 
αποδυτήρια και άλλους βοηθητικούς χώρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
κάλυψη των αναγκών πληθώρας επισκεπτών, αθλητών και αθλητικών συλλόγων. Ο 
σχεδιασμός του έργου του κολυμβητηρίου θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου για 
προγράμματα άθλησης, θα υπακούει στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα κτίρια και τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα ανταποκρίνεται και στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακά 
αποδοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. 
 
Το κτίριο το οποίο θα στεγάσει την κολυμβητική δεξαμενή, καθώς επίσης και τους χώρους 
αθλητικής εγκατάστασης (αποθήκες, αποδυτήρια κλπ) εκτιμάται ότι θα είναι συνολικού 
εμβαδού 2.000,00 μ2. Το τελικό κτιριολογικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί και θα 
αποφασισθεί κατόπιν συνεννόησης της μελετητικής ομάδας με την Αναθέτουσα Υπηρεσία. 
Για το παραπάνω κτίριο θα πρέπει η κάλυψη του οικοπέδου να ανέρχεται περίπου στα 
2.000,00 μ2 
 
Οι μελέτες, θα εκπονηθούν  σύμφωνα  με  την ελληνική  νομοθεσία,  τους  αντίστοιχους σε 
ισχύ ελληνικούς κανονισμούς (και τα παραρτήματα και τροποποιήσεις που θα ισχύουν κατά 
τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης) και τους ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ε 
 
Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι ανάλογα του αντικειμένου των εργασιών και θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, καθώς και των Π.Δ. 696/74 και 515/89 και 
της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/1732ΦΝ 466/2019 (ΦΕΚ 1047Β’ 29-03-2019) Απόφασης Υπουργού 
Υποδομών & Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο 
και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα 
λιμενικά και τα κτιριακά έργα». Τα παραδοτέα αυτά θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη, όσο 
και σε ψηφιακή μορφή 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση των 

αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ 
προμελετών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ 

2.1 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  Ειδικών 
Αρχιτεκτονικών μελετών 

4 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 
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ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΜΥΚΟΝΟ»  

2.2 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής στατικής μελέτης   

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

2.3 Υποστήριξη της 
υπηρεσίας στην εκπόνηση 
προκαταρτικής μελέτης  Η/Μ 

10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος για την εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών και σχεδιασμό 
για την αναβάθμιση του μικροκλίματος 
 
 
Στα πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, 
ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των 
αυξημένων αναγκών του Δήμου Μυκόνου για βελτίωση του αστικού μικροκλίματος, 
προτείνεται μια σειρά δράσεων ολικής αναβάθμισης. Οι δράσεις προτείνουν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης του Δήμου που καλύπτει ενεργειακούς, 
περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι 
τώρα δραστηριότητα του Δήμου σε αυτούς τους τομείς με στόχο τη δημιουργία μιας 
Πράσινης Πόλης και μια γενικότερη αναβάθμιση του αστικού μικροκλίματος. 
 
Οι αυξημένοι ρύποι στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και οι νέες κοινωνικές συνθήκες 
που διαμορφώνονται εξαιτίας της εμφάνισης νέων ιών που αναπτύσσονται και 
προσβάλλουν τον ίδιο τον πολίτη, καθιστούν αναγκαία την παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία 
παρακολούθησης και οπτικοποίησης, να έχει πρόσβαση στη γνώση τόσο ο ίδιος, όσο και η 
πολιτεία που θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας. 
Η επίτευξη των υψηλών ενεργειακών στόχων απαιτεί εξειδικευμένες και αποδοτικές 
δράσεις ολιστικής προσέγγισης που λαμβάνουν υπόψη ενεργειακές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές παραμέτρους. 
 
Η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου  που περιλαμβάνει το δομημένο περιβάλλον, το φυσικό , το 
κοινωνικό, το δίκτυο αυτοματισμών και έξυπνων εφαρμογών και την υποστήριξη της 
τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση κτιρίων και ανοικτών 
χώρων, μέσω της επιλογής των κατάλληλων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων με 
χρήση ΑΠΕ ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα. Η δημιουργία 
συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και ελέγχου των υγρών και 
στερεών αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του αστικού μικροκλίματος 
και στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, θα μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου 
και θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών. 
 
Οι προτεινόμενες δράσεις και οι στόχοι για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών δεικτών, αφορούν : 
 

3.1 Καταγραφή και Αξιολόγηση κτιριακού Αποθέματος 
 
Για τα κτίρια και τους ανοιχτούς χώρους, την επιλογή των κατάλληλων υλικών, 
συστημάτων τεχνολογιών, χρήση ΑΠΕ, την θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση, την 



18 

 

εγκατάσταση δικτύου αυτοματισμών και έξυπνων τεχνολογιών καθώς και την 
εγκατάσταση αισθητήρων έξυπνων μετρητών. 
 
Ειδικότερα :  
 

- Καταγραφή Κτιριακού Αποθέματος και προτάσεις πολιτικής για : 

o Την επιλογή των κατάλληλη υλικών για αναβάθμιση κελύφους 

o Την επιλογή των κατάλληλη υλικών αναβάθμισης χώρων 

o Την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων HVAC 

o Την επιλογή των κατάλληλων αυτοματισμών και έξυπνων μετρητών 

o Την επιλογή της κατάλληλης ανά περίπτωση χρήση ΑΠΕ 

o Την επιλογή της κατάλληλης σκίαση 

o Την επιλογή της κατάλληλης χρήσης συστημάτων παθητικού 

δροσισμού 

 
3.2 Δημιουργία Δεικτών για την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και τα στερεά και 

υγρά απόβλητα, τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 

 
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και τα στερεά και υγρά απόβλητα: Την επιλογή 
του κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, με το 
οποίο θα ενημερώνεται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος για τα επίπεδα τοπικής αέριας 
ρύπανσης και μετεωρολογίας με τρόπο άμεσο, απλό και κατανοητό, προτείνοντας 
ταυτόχρονα εναλλακτικές λύσεις. 
 
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και τα στερεά και υγρά απόβλητα, τη δημιουργία 

δικτύου παρακολούθησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

 

3.3 Δράσεις για  την ενημέρωση και εκπαιδευτικές δράσεις για τους πολίτες. 
 
Στόχοι της ενημέρωσης: 

• Η αναβάθμιση του αστικού μικροκλίματος 

• Η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής 

• Η βελτίωση των  συνθηκών διαβίωσης των δημοτών 

• Η μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου 

• Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε δράσεις αειφόρου ανάπτυξης 

• Μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τον Δήμο 

• Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος 

για μελλοντικούς επενδυτές. 

 

 

3.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών 
παρακολούθησης περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών δεικτών και 

σχεδιασμό για την αναβάθμιση του 
μικροκλίματος 

3.1 - Θεωρητική και 
πειραματική μελέτη αξιοποίησης 
κτιριακού αποθέματος  

6 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

3.2 Δημιουργία δεικτών για 
την ατμοσφαιρική ρύπανση 
καθώς και τα στερεά και υγρά 
απόβλητα, τη δημιουργία δικτύου 
παρακολούθησης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

4 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

3.3 Δράσεις για  την 
ενημέρωση και εκπαιδευτικές 
δράσεις για τους πολίτες.. 

12 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019 
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/’Α/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή́ διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

6.  Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων 
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.  Εγκρίνει  την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και 
της ΠΕΤΑ Α.Ε. για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του Δήμου Μυκόνου, καθώς 
και το Σχέδιο της Σύμβασης στο σύνολό της, ως αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 
 
Β. Συγκροτεί κοινή επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μυκόνου και της ΠΕΤΑ Α.Ε, αποτελούμενη από τους 
κάτωθι: 
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1. Ως Πρόεδρο τον κο Κωνσταντίνο Κουκά [Δήμαρχος] με αναπληρωτή του τον 

κο Φραντζέσκο Βιγλιάρη [Δημοτικός Σύμβουλος],  

2. Ως μέλος, τον κο Αλέξανδρο Κουκά [Αντιδήμαρχος] με αναπληρωτή του τον 

κο Μιλτιάδη Ατζαμόγλου [Αντιδήμαρχος]  

 
Για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω κοινή επιτροπή παρακολούθησης της 
εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή.  
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
και τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίησή της.  
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ              
                                                                             ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                             ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                             ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                  
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 26/09/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


