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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 04/04/2013, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

1. το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ), νομίμως εκπροσωπούμενο στην 

παρούσα σύμβαση από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 

2. η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Γενναδίου αρ. 8), νομίμως εκπροσωπούμενη στην παρούσα από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη και  

3. η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Πληροφόρηση, 

Επιμόρφωση, Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α Α.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα 

(οδός Ηπείρου αρ. 11 & 3
ης

 Σεπτεμβρίου), νομίμως εκπροσωπούμενη στην 

παρούσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ραγκούση 

 

 

έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

2. τις διατάξεις του π.δ 75/2011 – Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας 

3. την υπ’ αρ. ΔΣ027/13-02-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

4. την υπ’ αρ. 249/13-02-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Π.Ε.Τ.Α Α.Ε 
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 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Ι. Με την από 19/3/2012 Προγραμματική Σύμβαση, οι δύο πρώτοι 

συμβαλλόμενοι ανέθεσαν στην τρίτη συμβαλλόμενη Π.Ε.Τ.Α Α.Ε: 

α) να παρακολουθεί για λογαριασμό τους το σύνολο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ήτοι 5 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π), που διαχειρίζονται οι 13 Περιφέρειες), 7 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, το 

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

και το Πρόγραμμα «Αλιεία 2007-2013», μέσω Συστήματος Παρακολούθησης 

Έργων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που δημιούργησε η Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης Βάσης Δεδομένων.  

β) να συντάσσει και να παραδίδει τετραμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία 

εφαρμογής των Ε.Π της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 από τους ΟΤΑ 

α΄βαθμού, ετήσιες εκθέσεις και τελική έκθεση εφόσον απαιτηθεί. Το 

περιεχόμενο των εκθέσεων περιλαμβάνει πλήρη απεικόνιση της πορείας των 

έργων σε κάθε Ε.Π, αξιολογήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις. 

γ) να παραδίδει αναφορές σχετικά με το ΕΣΠΑ 2007-2013, όποτε ζητηθούν από 

την Κ.Ε.Δ.Ε και το Υπουργείο Εσωτερικών 

δ) να υποστηρίζει το σύστημα πληροφόρησης των Ο.Τ.Α για τα Ε.Π της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013, με παροχή περιεχομένου στα έντυπα της 

Κ.Ε.Δ.Ε, καθώς και να σχεδιάσει και να τροφοδοτήσει με περιεχόμενο ειδική 

σελίδα στο portal της Κ.Ε.Δ.Ε 

ε) να υποστηρίζει επιστημονικά τις συμμετοχές της Κ.Ε.Δ.Ε σε όλα τα Ε.Π της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και να τις συντονίζει (συμμετοχή σε 

συνεδριάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης, συνεργασίες, επεξεργασία, 

προτάσεων, καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του 

«Προγράμματος Υποστήριξης των φορέων της Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή 

του ΕΣΠΑ») 
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στ) να παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη σε ενδιαφερόμενες ΠΕΔ για την 

πορεία των Ε.Π της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, καθώς και για την 

ένταξη και υλοποίηση έργων στα Ε.Π.  

 

ΙΙ. Στο πλαίσιο της προώθησης και υποστήριξης της υλοποίησης Αναπτυξιακών 

Επενδυτικών Σχεδίων των Ο.Τ.Α, η Π.Ε.Τ.Α Α.Ε υπέγραψε Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, η Κ.Ε.Δ.Ε, το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Attica Bank και η θυγατρική της Attica 

Finance ΑΕΠΕΥ έχουν αποφασίσει τη δημιουργία, με την συνεργασία και της 

Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, ενός Κεφαλαίου Επενδύσεων σε υποδομές ΟΤΑ, με στόχο την 

επένδυση σε έργα υποδομής και ανάπτυξης των ΟΤΑ, με ανταποδοτικό 

χαρακτήρα. Το ΥΠ.ΕΣ έχει χρηματοδοτήσει, μέσω του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», 

δράσεις ωρίμανσης επενδυτικών σχεδίων των Ο.Τ.Α μέσω Σύμπραξης Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

 

ΙΙΙ. Ήδη με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι, επεκτείνουν το αντικείμενο της από 

19/3/2012 Προγραμματικής Σύμβασης, με σκοπό την συνεργασία τους για την 

δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με ανταποδοτικά έργα των ΟΤΑ, τα οποία 

πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό Τομέα (έργα ΣΔΙΤ).  

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, υπό τον τίτλο 

«Αντικείμενο της Σύμβασης»,  προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: 

«7. Να δημιουργήσει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Βάση 

δεδομένων, με έργα των Ο.Τ.Α, για τα οποία προτίθενται να υλοποιήσουν 

επενδυτικά σχέδια μέσω ΣΔΙΤ.  

Στο ΟΠΣ – Βάση Δεδομένων, στο οποίο η Π.Ε.Τ.Α Α.Ε θα παράσχει πλήρη 

πρόσβαση στο ΥΠ.ΕΣ, θα καταχωρούνται, κατόπιν αποδελτίωσης και 

επεξεργασίας, τα σχετικά στοιχεία που θα διατίθενται από το ΥΠ.ΕΣ και τους 

ΟΤΑ, οι οποίοι προτίθενται να προβούν σε υλοποίηση ανταποδοτικών έργων 

ΣΔΙΤ».  
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Επίσης, στο άρθρο 2 υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων – 

Παραδοτέα», προστίθενται: 

α) στις υποχρεώσεις της Κ.Ε.Δ.Ε (Α), αρ. 4, ως εξής: «4. Να στηρίξει με κάθε 

πρόσφορο μέσο, την ενημέρωση και πρόσκληση των ΟΤΑ να αποστέλλουν, για 

καταχώρηση στη βάση δεδομένων, πληροφορίες για επενδυτικά σχέδιά τους, τα 

οποία προτίθενται να υλοποιήσουν μέσω ΣΔΙΤ». 

β) στις υποχρεώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (Β), προστίθεται αρ. 5, ως 

εξής: «5. Να παρέχει στην Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών, το 

υλικό που έχει στη διάθεσή του και αφορά σε επενδυτικά σχέδια ΟΤΑ, που 

σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα και να 

στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο, την ενημέρωση και πρόσκληση των ΟΤΑ να 

αποστέλλουν, για καταχώρηση στη βάση δεδομένων, πληροφορίες για 

επενδυτικά σχέδιά τους, τα οποία προτίθενται να υλοποιήσουν μέσω ΣΔΙΤ».  

γ) στις υποχρεώσεις της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε (Γ), προστίθεται αρ. 13, ως εξής: «13. Να 

παραδίδει συγκεντρωτικές αναφορές, εκθέσεις και προτάσεις, σε περίπτωση 

που ζητηθεί από το ΥΠ.ΕΣ και την Κ.Ε.Δ.Ε».  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Ο Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ευριπίδης 

Ο Πρόεδρος 

ΑΣΚΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ευστάθιος 


