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Σπάτα, 29/10/2020, 2/11/2020 
                        Αριθ. Πρωτ.: 31739 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

μεταξύ 

Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 

και 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

 

Στα Σπάτα, σήμερα την 2Η Νοεμβρίου 2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων: 

1. Τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, που εδρεύει στα Σπάτα, επί της οδού Δημ. Χ. Μπέκα και Βασ. 

Παύλου, Τ.Κ. 19004,  με ΑΦΜ 997606740, ΔΟΥ Παλλήνης,  πρώτος συμβαλλόμενος στο εξής 

καλούμενος «Εργοδότης» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Σπάτων - 

Αρτέμιδος κ. Μάρκου Δημήτριο, και αφετέρου 

2. το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ», το οποίο εδρεύει 

στην Τρίπολη της Αρκαδίας, επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμός 28 και Καρυωτάκη, ΤΚ 

22131, με ΑΦΜ: 999739279, ΔΟΥ: Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Καθηγήτρια κ. 

Σοφία Ζυγά, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

679/22.8.96 (ΦΕΚ 826/10.9.1996) όπως κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του νόμου 

3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄)  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 

71/2010), την υπ΄ αριθμ. 8237/08.12.2017 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4835/τ.Β΄/29.12.2017), τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. 

Α΄/4.8.2017) και την υπ΄ αριθμ. 173/10.1.2018 Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΥΨΣ469Β7Δ-315), εφεξής στο παρόν για λόγους συντομίας «Ανάδοχος» 

http://www.elke.uoa.gr/Files/03_N_3794_2009.pdf
http://www.elke.uoa.gr/files/04_Ν_3848_2010.pdf
http://www.elke.uoa.gr/files/04_Ν_3848_2010.pdf
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Έχοντας υπ' όψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικά του άρθρου 44 

3.  την υπ' αριθμ.: 092/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σπάτων - Αρτέμιδος (ΑΔΑ: ΩΙΝΥΩ1Χ-Ρ7Χ) περί σύναψης «Προγραμματικής σύμβασης» 

4. την υπ' αριθμ.: 31/20.10.2020 απόφαση της 123ης Τακτικής Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(ΑΔΑ:6ΗΕ8469Β7Δ-ΚΛΜ) 

5. την αναγκαιότητα εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, όπως αναφέρεται στις 

σχετικές αποφάσεις  
 

 

Προοίμιο - Σκοπός και Χρησιμότητα της Έρευνας 

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάθεση στον Ανάδοχο εκπόνησης μελέτης για την 

αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, με στόχο τη 

διεκδίκηση, ανάληψη και διεξαγωγή διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, ώστε ο Δήμος 

Σπάτων Αρτέμιδος να καταστεί ένας πόλος έλξης αθλητικού τουρισμού διεθνώς. 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της σύμβασης - Στάδια εκτέλεσης της έρευνας – Παραδοτέα 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του ερευνητικού έργου με τίτλο: 

«Οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίηση υποδομών αθλητισμού του Δήμου 

Σπάτων – Αρτέμιδος για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων». 

 

 

Αναφορικά με το αντικείμενο της σύμβασης, η μελέτη θα αναλύσει όλα τα δεδομένα 

αναφορικά με:  

1. την καταλληλότητα ή την ανάγκη αναβάθμισης των υπαρχόντων αθλητικών υποδομών 

του Εργοδότη, για να πληρούν τα κριτήρια της διεξαγωγής διεθνούς αθλητικής 

διοργάνωσης 
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2. την ικανότητα φιλοξενίας των αθλητών, στελεχών, και θεατών της αθλητικής 

διοργάνωσης στις υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες της τοπικής κοινωνίας  

3. καταλληλότητα των λοιπών υποδομών της τοπικής κοινωνίας για τη φιλοξενία διεθνών 

αθλητικών διοργανώσεων   

4. τον οικονομικό αντίκτυπο από την ανάληψη μιας διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης από 

τον Εργοδότη, μέσω  

 

Αναφορικά με τα στάδια εκτέλεσης της έρευνας: 

1. 1ος μήνας - Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις αθλητικές, 

ξενοδοχειακές και λοιπές υποδομές του Εργοδότη 

2. 2ος μήνας – Έρευνα και σχεδιασμός αναλυτικής παρουσίασης δύο 

προτεινόμενων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων τις οποίες ο Εργοδότης θα 

μπορούσε να διεκδικήσει, να αναλάβει και να διοργανώσει, και οι οποίες θα 

είχαν σημαντικό οικονομικό και λοιπό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία 

3. 3ος μήνας – Σύνταξη της μελέτης, όπου θα παρουσιάζονται:  

i. Η τρέχουσα κατάσταση και όλες οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 

(αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στις αθλητικές υποδομές του Εργοδότη, 

ώστε να μπορεί να διεκδικήσει και να αναλάβει τις προτεινόμενες 

αθλητικές διοργανώσεις 

ii. Η τρέχουσα κατάσταση και όλες οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 

(αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στις ξενοδοχειακές υποδομές στην τοπική 

κοινωνία, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει και να αναλάβει τις 

προτεινόμενες αθλητικές διοργανώσεις 

iii. Η τρέχουσα κατάσταση και όλες οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 

(αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στις λοιπές τοπικές υποδομές, ώστε ο 

Εργοδότης να μπορεί να διεκδικήσει και να αναλάβει τις προτεινόμενες 

αθλητικές διοργανώσεις 

iv. Οι αναλυτικές παρουσιάσεις των δύο προτεινόμενων διεθνών αθλητικών 

διοργανώσεων 

v. Οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των δύο διοργανώσεων 

vi. Τα ενδεικτικά προβλεπόμενα οφέλη των δύο διοργανώσεων 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα ακόλουθα: 
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1. Αναφορά με την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των αθλητικών υποδομών και 

τις προτάσεις αναβάθμισης (αν αυτό είναι απαραίτητο) για να πληρούν τα κριτήρια που 

θέτουν οι διεθνείς αθλητικοί φορείς για την υλοποίηση των προτεινόμενων διοργανώσεων 

2. Αναφορά με την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των ξενοδοχειακών μονάδων 

στην τοπική κοινωνία και προτάσεις αναβάθμισης (αν αυτό είναι απαραίτητο) για να 

πληρούν τα κριτήρια που θέτουν οι διεθνείς αθλητικοί φορείς για την υλοποίηση των 

προτεινόμενων διοργανώσεων 

3. Αναφορά με την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των λοιπών υποδομών της 

τοπικής κοινωνίας και προτάσεις αναβάθμισης (αν αυτό είναι απαραίτητο) για να πληρούν 

τις προδιαγραφές των διεθνών αθλητικών φορέων για την υλοποίηση των προτεινόμενων 

διοργανώσεων 

4. Αναλυτική παρουσίαση δύο προτεινόμενων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων για 

ανάληψη και διεξαγωγή από τον Εργοδότη 

5. Ενδεικτικό προϋπολογισμό των δύο προτεινόμενων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων 

6. Αναφορά με τα προβλεπόμενα έσοδα των δύο προτεινόμενων διεθνών αθλητικών 

διοργανώσεων 

 

Ως εργαλείο θα χρησιμοποιηθούν επιστημονικές προσεγγίσεις ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 

Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου ορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. 

Παναγιώτης Δημητρίου Αλεξόπουλος. 

Άρθρο 2 

Διάρκεια - Παράταση 

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 

Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του έργου μπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη μετά από 

αίτηση που υποβάλλεται από τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα 20 ημερών πριν από τη λήξη του 

έργου. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση για το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι την υποβολή 

της αίτησης και να αιτιολογεί την αιτούμενη παράταση. 
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Άρθρο 3 

Αμοιβή - Προϋπολογισμός 

1. Για την εκτέλεση του συμφωνηθέντος έργου θα καταβληθεί αμοιβή συνολικού ύψους 

δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, (ήτοι 

καθαρό ποσό: 15.725,81€ & Φ.Π.Α.:3.774,19€) & συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

κρατήσεων που θα προέλθει από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί εξ' ολοκλήρου μετά την παράδοση της μελέτης με κατάθεση στον υπ' 

αριθμ. 5503 099317 -213 (ΙΒΑΝ: GR76 0172 5030 0055 0309 9317 213) τραπεζικό λογαριασμό 

του Αναδόχου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς (όπου σημειώνεται το όνομα του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου ή/και ο κωδικός του έργου) 

Άρθρο 4 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου, συγκροτείται επιτροπή, η 

οποία αποτελείται [από εκπροσώπους του εργοδότη και του ανάδοχου). 

Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και θα διατυπώνει γραπτά τις παρατηρήσεις 

της επί των εκθέσεων προόδου καθώς και επί της τελικής έκθεσης του αναδόχου, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στο σχετικό άρθρο (άρθρο 5). Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης 

αποτελείται από (3) μέλη, (2) μέλη από τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος και (1) μέλος 

από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως ακολούθως: 

1. Τον κ. Τούντα Αντώνιο, Αντιδήμαρχο, (εκπρόσωπο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος), ως 

τακτικό μέλος και ως Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

2. Τον κ. Σερέτη Χρήστο, Αντιδήμαρχο, (εκπρόσωπο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος), ως 

τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Τον κ. Δουβή Ιωάννη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
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Άρθρο 5 

Παρακολούθηση του έργου (Έκθεση Προόδου - Τελική έκθεση) 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου με την Επιτροπή 

Παρακολούθησης που θα συνεργάζεται με τον επιστημονικό υπεύθυνο. 

Άρθρο 6 

Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν (μερικό και ολικό) από την παρούσα σύμβαση, ανήκουν στον 

εργοδότη. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την 

έγκαιρη και καλή εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 8 

Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις 

Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της μπορούν να τροποποιηθούν ή 

να συμπληρωθούν μετά από γραπτή συμφωνία δεόντως υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. 

 
Άρθρο 9 

Επίλυση διαφορών 

1.  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρμόδια για την επίλυση 

των διαφορών που είναι δυνατό να προκόψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι 
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ομόφωνη. 

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσμα, αρμόδια για την εκδίκαση των 

διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος συμβάσεως 

Η παρούσα σύμβαση με τα συνημμένα παραρτήματα της συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, δύο 

(2) για τον εργοδότη και ένα (1) για τον ανάδοχο, και αρχίζει να  ισχύει μετά την υπογραφή της 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον Δήμο Σπάτων -Αρτέμιδος 
Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

 

 

Δημήτριος Σπ. Μάρκου 

Δήμαρχος 

 

 

Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης 
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