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Προγραµµατικές Συµβάσεις
1.[Αρχή Τροποποίησης]«α. Για τη µελέτη και
εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης
µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες,
οι σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές Ενώσεις
Δήµων, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και η
Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα
οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς,
καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συµµετέχουν ή
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και
η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις
Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα
δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και
κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το Δηµόσιο, µεταξύ τους ή και
µε φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µεµονωµένα ή από
κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις, που
µετέχει το Δηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και
από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική
σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
100 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν.
4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος
Τροποποίησης]
β. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και
η συµµετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, Κέντρων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή και αν λειτουργούν,
των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης,
επιµελητηρίων, επιστηµονικών φορέων δηµοσίου
δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισµών, ενώσεων
συνεταιρισµών και εργοδοτικών και
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να επιτρέπεται
και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών
ιδρυµάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραµµατικών
συµβάσεων µεταξύ των φορέων της περίπτωσης
α΄ και κοινωφελών ιδρυµάτων, καθώς και
κληροδοτηµάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς
σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των
προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν,
θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά
την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ
23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συµβάσεις
αυτές µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις ε΄,
στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και

υπηρεσίες που συνιστούν µε αποφάσεις των
διοικητικών τους συµβουλίων.
(Με την παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν.
4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12, ορίζεται ότι :
“4. Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. µπορεί να
συµβάλλεται µε τα νοµικά πρόσωπα που
µνηµονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225
παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και 100 παρ.
1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στο πλαίσιο
προγραµµατικών συµβάσεων για την µελέτη και
εκτέλεση έργων και προγραµµάτων µιας
περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών
υπηρεσιών. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ
των παραπάνω νοµικών προσώπων και της
εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που έχουν συναφθεί,
θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια”).
2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα
ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός
και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων,
των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο
προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι
πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η
διάρκεια της σύµβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της
εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς
και ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που
παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής
σύµβασης.
β. Με την προγραµµατική σύµβαση επίσης
ορίζεται ο συµβαλλόµενος, στον οποίο µπορεί να
ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και
συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά
την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται
αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συµβαλλόµενος σε προγραµµατική
σύµβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση,
εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών,
η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
διέπει τον κατά τη σύµβαση υπόχρεο
συµβαλλόµενο.
3. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση
των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων µέσω προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό
Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά
προγράµµατα, καθώς και από τους
προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων.
Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των
συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου
τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική
σύµβαση.
4. Για την εκτέλεση των προγραµµατικών
συµβάσεων και στο πλαίσιο των συµφωνούµενων
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των

συµβαλλόµενων οργανισµών και φορέων,
επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός
συµβαλλοµένου στον άλλον, καθώς και η
παραχώρηση της χρήσης ακινήτων,
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων.
[Αρχή Τροποποίησης]«5. Εφόσον τα
προβλεπόµενα στην προγραµµατική σύµβαση
έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη,
προστασία και συντήρηση µνηµείων, οι
παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια
και οικισµούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων
του πολιτισµού, η ανέγερση και λειτουργία
χώρων πολιτισµικών λειτουργιών, η υποστήριξη
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν
την επιστήµη, τα γράµµατα και τις τέχνες,
συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος η οικεία
Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού. Η προγραµµατική σύµβαση καλείται
«προγραµµατική σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που
µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, για τη χρηµατοδότηση έργων,
εργασιών, προγραµµάτων και υπηρεσιών της
προγραµµατικής σύµβασης, καλείται «Πολιτιστικό
Τέλος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 4071/12,
ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]
6. Δήµοι, σύνδεσµοι, περιφέρειες και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού
µπορούν να συµβάλλονται µεταξύ τους για την
παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο τη βεβαίωση
και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και
προστίµων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις
των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων
φορέων για τη συµµετοχή τους σε συγκεκριµένη
σύµβαση, λαµβάνονται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους. Οι
συµβαλλόµενοι φορείς µπορεί να
χρηµατοδοτούνται για την εκτέλεση των
συµβάσεων της παραγράφου αυτής και από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό ή το πρόγραµµα
δηµόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισµούς
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(Με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.
4019/11, ΦΕΚ-216 Α/30-9-11, ορίζεται ότι :
“5. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συµβαλλόµενοι µπορούν να
συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε
αντισυµβαλλόµενους το Δηµόσιο ή τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού, για την υλοποίηση δράσεων
που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς
των αντισυµβαλλοµένων, τηρουµένων, κατά τα
λοιπά, των αναφεροµένων στο άρθρο 100 του ν.
3852/2010 (Α' 87)”).
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