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          Στο Δίστομο, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος 
στο Δίστομο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45520/192/27-2-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
 
    

Θέμα 7Ο  

H.Δ. 
1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
- Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
(Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου 
Λαμίας «Lamia Night & Run 2018» 
2. Ορισμός μελών στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος  Καραΐσκος 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά &  Φάνης Σπανός   
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος  √ 2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 23 8 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα οκτώ (38), δεδομένου ότι π 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος απείχε από τη συζήτηση και 
τη ψηφοφορία του παρόντος θέματος λόγω ασυμβίβαστου,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
         
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 7ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο  Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ. 
84/42247/22-2-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
  
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ 211/13-11-2017  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΤΗ7ΛΗ-
Ε9Π) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  

α. Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
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Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού 
αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia Night & Run 2018»  και 

β.  Ορίστηκε  Τακτικό (Περιφ. Σύμβ Κων/νος Καραγιάννης) και  Αναπληρωματικό Μέλος ( 
Περιφ. Σύμβουλος Δημ Κυρίτσης) στην κοινή τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος.   από την πλευρά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

2.  Το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν  σφάλματα στην διατύπωση των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Το γεγονός ότι οι παραπάνω Περιφερειακοί Σύμβουλοι έχουν οριστεί Θεματικοί 
Αντιπεριφερειάρχες και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα μέλη του Περιφ Συμβουλίου 
στην κοινή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Ι. Να ανακληθεί η αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΗ7ΛΗ-Ε9Π) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 
ΙΙ. Να εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. 
Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
(Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου 
Λαμίας «Lamia Night & Run 2018 
IIΙ. Να οριστεί ένας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του στην κοινή τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος 
 

Κατα την διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Εισηγητής εζήτησε   

να ληφθεί ξεχωριστή απόφαση για την εκ νέου έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.. 

 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. 
Φθιώτιδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) 

"ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας 
«Lamia night & run 2018». 

 
Στη Λαμία σήμερα στις  …../../2018 οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής ως 
συμβαλλόμενοι: 
1ον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, όπως νόμιμα αυτή 
εκπροσωπείται από τον Ευθύμιο Κ. Καραΐσκο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, που 
αναπληρώνει νόμιμα τον κωλυόμενο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας δυνάμει της αριθ. 
96906/2752/01-09-2014 απόφασης, 
2ον Ο Δήμος Λαμιέων που εδρεύει στη Λαμία, όπως νόμιμα αυτός εκπροσωπείται από τον 
Νικόλαο Σταυρογιάννη, Δήμαρχο Δήμου Λαμιέων και 
3ον η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. 
Σ. Επ.» με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Κ.Ε.) Δ 00320/2013 στο 
Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Α.Φ.Μ. 
997502791, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, η οποία εδρεύει στο Δήμο Λαμιέων και νομίμως 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της κ. Κωνσταντίνο 
Αποστολόπουλο, 
 
Έχοντας υπόψη 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4430/16 (ΦΕΚ 205 Α/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 

4. Την υπ. αριθ. …/2017 (ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου 
Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ 
ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia night & 
run 2018». 

5. Την υπ. αριθ. …/2017 (ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λαμιέων που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την 
διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia night & run 2018». 

6. Την υπ. αριθ.  …../..-..-2017 απόφαση του Δ. Σ. της Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση  με την επωνυμία «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ  Κοιν. Σ. Επ.». 

7. Την ανάγκη συνδιοργάνωσης από τους συμβαλλόμενους του 5ου νυχτερινού αγώνα 
δρόμου Λαμίας «Lamia night & run 2018» 

 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 

Άρθρο 1 - Περιεχόμενα 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
1. Τα περιεχόμενα αυτής (άρθρο 1). 

2. Το αντικείμενο αυτής (άρθρο 2).  
3. Το σκοπό της (άρθρο 3). 

4. Τη χρηματοδότηση και τους πόρους της (άρθρο 4). 
5. Τα των εγκαταστάσεων και της απαραιτήτου υποδομής (άρθρο 5).  

6. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών (άρθρο 6). 
7. Την Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 7). 

8. Τα περί αντισυμβατικής συμπεριφοράς (άρθρο 8). 
9. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 9) και 

10. Τελικές διατάξεις (άρθρο 10). 
 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της σύμβασης. 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η περιγραφή των όρων 
συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο την διενέργεια της αθλητικής 
εκδήλωσης του 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Λαμίας «Lamia night & run 2018», 
αγώνων δρόμου σε αστικό περιβάλλον. 
 

Άρθρο 3 - Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης 
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Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι ο συντονισμός των 
συμβαλλομένων μερών καθώς και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους 
συνδρομής και συνεισφοράς των στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη: 
Α) Την συνολική αθλητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
δημιουργία αθλητικών γεγονότων με τα οποία επιδιώκει τη συμμετοχή των κατοίκων της 
περιοχής  
Β) Την προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πανελλαδικά με απώτερο σκοπό την 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή 
Γ)  Την προβολή του Δήμου Λαμιέων πανελλαδικά με απώτερο σκοπό την αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην περιοχή 
Δ) Τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ. ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ, όπως αυτοί αναφέρονται στο 
καταστατικό αυτής, οι οποίοι πιο αναλυτικά είναι: 
1) Η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 

συμφερόντων. 
2)  Η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας 

(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, 
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 
επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση 
της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της 
τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 

3) Η ενεργός συμβολή στην προβολή και διάδοση του φίλαθλου πνεύματος και του «ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ». 

4) Η  διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων μικρής και μεγάλης εμβέλειας εντός και 
εκτός της έδρας του συνεταιρισμού με σκοπό την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους. 

5) Η καλλιέργεια αθλητικής παιδείας στους νέους της πόλης καθώς και η παροχή 
δυνατοτήτων ενασχόλησης με δρομικά αθλήματα σε αστικό, περιαστικό και φυσικό 
περιβάλλον. 

6) Η παροχή εθελοντικής εργασίας και η επίδειξη πνεύματος συνεισφοράς και 
αλληλεγγύης για την στήριξη και πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την διάδοση του αθλητικού ιδεώδους. 

7) Η οργάνωση δραστηριοτήτων, η εκπόνηση μελετών και η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου 
μέτρου ή μέσου με στόχο τη βελτίωση του πολιτισμικού – αθλητικού επιπέδου και των 
υποδομών της ευρύτερης περιοχής, ως παραγόντων συνολικής αναβάθμισης του 
βιοτικού επιπέδου αυτής. 

8) Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλα νομικά  πρόσωπα, σωματεία και οργανώσεις 
γενικότερα  που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και η ανάληψη δραστηριοτήτων για την 
προώθηση και επίτευξη των κοινών τους σκοπών. 

Ε) Τον προγραμματισμό της Κοιν. Σ. Επ. για την υλοποίηση αγώνα δρόμου μαζικού 
αθλητισμού που θα πραγματοποιηθεί με σημείο εκκίνησης (και τερματισμού) την Πλατεία 
Ελευθερίας στη Λαμία, στις 14/04/2018 ημέρα Σάββατο ώρα 20:00 και συγκεκριμένα 
αγώνα δρόμου δέκα χιλιομέτρων (10km), τεσσάρων χιλιομέτρων και πεντακοσίων μέτρων 
(4,5km) και πεντακοσίων (0,5km) μέτρων για παιδιά ΑμΕΑ. 
 
προβαίνουν στη παρούσα σύμβαση για την υλοποίηση της ανωτέρω αθλητικής 
εκδήλωσης, για την οποία απαιτούνται τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο Παράρτημά της.  

Άρθρο 4 - Πόροι και Χρηματοδότηση 
Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της σύμβασης προκαλεί συνολική δαπάνη τριάντα έξι 
χιλιάδες και εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (36.996,00 €)  
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Στο ποσό αυτό οι συμβαλλόμενοι συμμετέχουν ως εξής: 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€),  
Ο Δήμος Λαμιέων με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€)  

Η ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ. με ιδία συμμετοχή δεκαέξι χιλιάδων και εννιακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (16.996,00 €), ενώ οι πόροι από διάφορες χορηγίες αφορούν σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους χορηγούς σε ευνοϊκή τιμή ή και 
δωρεάν. 
 
Τα επιμέρους κόστη (σε συνάρτηση με το συνολικό αριθμό των αθλητών και τις τιμές 
μονάδων) θα οριστικοποιηθούν με το κλείσιμο των εγγραφών στις 12/04/2018.  
 

 
 

Άρθρο 5 - Εγκαταστάσεις και υποδομή 
Ως προς την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης οι 
συμβαλλόμενοι συμφωνούν για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής, εξοπλισμού 
και διευκολύνσεων. Οι διευκολύνσεις συνίστανται στην άδεια χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων και διεξαγωγής του αγώνα. Η διαγράμμιση του δρόμου κατά μήκος της διαδρομής, 
αποτελεί μέλημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων. Ο τεχνικός 
εξοπλισμός, απαραίτητος για την διεξαγωγή των αγώνων, αποτελεί μέλημα της Κοιν. Σ. 
Επ. 

Άρθρο 6 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και ο Δήμος Λαμιέων πέραν της χρηματοδότησης 
υποχρεούνται:  

1) Να διαθέσουν για τον αγώνα τους απαραίτητους κοινόχρηστους χώρους και οδούς 
που θα χρησιμοποιηθούν από τους αθλητές. 

2) Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την επίτευξη του σκοπού της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.  

 
και  Η ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. Σ. Επ  υποχρεούται: 

1) Την επίτευξη του σκοπού της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
2) Την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της Κοιν. Σ. Επ. όπως περιγράφεται στο 

Άρθρο 3 του καταστατικού της. 
3) Να ενημερώνει για την πορεία του έργου την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Άρθρο 7 - Επιτροπή Παρακολούθησης 
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από τους εκπροσώπους 
των συμβαλλομένων μερών, ως ακολούθως: 
1. Από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. ………………….. ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
2. Από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ………………. ως εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων. 
3. Τον αντιπρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ 
Κοιν. Σ. Επ.», κ. Στυλιανό Γκέκα. 
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Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση και η πρωτοβουλία 
για την σύγκλησή της ανήκει στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση  
 
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 
σύμβασης. 
2. Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης. 
3. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 
σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
 

Άρθρο 8: Αντισυμβατική συμπεριφορά 

α) Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, παρέχει στο 
άλλο το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 
χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα προς την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
β) 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 δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 

Άρθρο 9 - Διάρκεια της σύμβασης 
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και 
ισχύει μέχρι την επομένη της διεξαγωγής του 5ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Λαμίας 
«Lamia night & run 2018», οπότε και λήγει αυτοδίκαια χωρίς άλλη διατύπωση. 

Άρθρο 10 – Τελικές Διατάξεις 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των 
συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα Σύμβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
εκ των συμβαλλομένων μερών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 
μερών από τα δικαιώματά τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
Προγραμματική Σύμβαση. 
Η παρούσα υπογράφεται εις τετραπλούν από τους κατωτέρω : 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α/Α 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    
  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ  Κοιν. Σ.Επ.» 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου  Lamia Night & Run                                   
Ημερομηνία Διεξαγωγής Αγώνα 14/04/2018                                                                                                                                               
500 αθλητές - 10.000 μέτρα                                                                                                 
1600 αθλητές - 4.500 μέτρα                                                                                                    
150 αθλητές ΑμΕΑ  - 500 μέτρα 

5rd Lamia Night & Run (500 Αθλητές) 10.000 μέτρα 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Αθλητών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος 

Χρονομέτρηση 500,00 2,00 1.000,00   
Αψίδα Εκκίνησης - 
Τερματισμού - Τέντες 
Γραμματείας κλπ Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Μπλουζάκια 500,00 6,50 3.250,00   
Μικρό γεύμα αθλητών 
(μπανάνες - μπάρες κλπ) 500,00 0,80 400,00   
Νερά 500,00 0,12 60,00   
Καρτελάκια αριθμών 500,00 0,50 250,00   
Σακούλα φύλαξης και 
αυτοκόλλητα  500,00 0,30 150,00   
Μικροφωνική Κατ΄αποκοπή   500,00   
Αναμνηστικό Μετάλλιο 
αθλητών  500,00 2,00 1.000,00   
Κύπελλα αθλητών 23,00 17,00 391,00   
Προετ/σία & επίβλεψη 
αγώνα Κατ΄αποκοπή   800,00   
Τοποθέτηση προστατευτικά 
κάγκελα Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Χρώματα για σήμανση 
οδών Κατ΄αποκοπή   500,00   
Προβολή - προώθηση 
αγώνα Κατ΄αποκοπή   2.800,00   
Διαφημιστικό τρειλερ - 
σποτ ραδιοφώνου Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Ενοίκιο Γραφείων Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
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Μεταφορά αθλητών από 
άλλες πόλλεις  1,00 600,00 600,00   
Διαμονή σημαντικών 
αθλητών (αφορά και αγώνα 
21.097 μέτρων)     600,00   
Αναμνηστικές πλακέτες 9,00 15,00 135,00   
Μουσική εκδήλωση 
κλεισίματος      700,00   

Χορηγία σε ορφανοτροφεία  500,00 0,50 250,00   
 Αστυνομική κάλυψη     2.000,00   
Χιλιομετρική σήμανση Κατ΄αποκοπή   300,00   
   19.686,00  
     
     
     
     

Lamia mini marathon (1600 Αθλητές) 4.500 μέτρα 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Αθλητών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος   

Μπλουζάκια 1.600,00 4,00 6.400,00   
Καρτελάκια αριθμών 1.600,00 0,50 800,00   
Χρονομέτρηση 1.600,00 2,00 3.200,00   
Σακούλα φύλαξης και 
αυτοκόλλητα  1.600,00 0,30 480,00   
Νερά 1.600,00 0,12 192,00   
Μικρό γεύμα αθλητών 
(μπανάνες - μπάρες κλπ) 1.600,00 0,80 1.280,00   
Κύπελλα 9,00 17,00 153,00   
Χορηγία σε ορφανοτροφεία  1.600,00 0,50 800,00   
Αναμνηστικό Μετάλλιο 1.600,00 1,00 1.600,00   
   14.905,00  
     

Αγώνας δρόμου ΑΜΕΑ (150 Αθλητές) 500 μέτρα 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Αθλητών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος   

Μπλουζάκια 150,00 4,00 600,00   
Καρτελάκια αριθμών 150,00 0,50 75,00   
Νερά 150,00 0,12 18,00   
Μικρό γεύμα αθλητών 
(μπανάνες - μπάρες κλπ) 150,00 0,80 120,00   
Μεταφορά παιδιών ΑΜΕΑ 
από έδρες νομών Κατ΄αποκοπή   300,00   
Διαμονή παιδιών  και 
συνοδών Κατ΄αποκοπή   250,00   
Κύπελλα 4,00 17,00 68,00   
Αναμνηστικό Μετάλλιο 150,00 1,00 150,00   
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   1.581,00  
     

Εθελοντές 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Εθελοντών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος   

Μπλουζάκια 200,00 4,00 800,00   
Νερά 200,00 0,12 24,00   
   824,00  
     
Γενικό Σύνολο     36.996,00  

 

 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Απόφαση  

51α 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει : 
α)  την  προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. 
Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
(Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου 
Λαμίας «Lamia Night & Run 2018 και β) ορίζει  έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του 
στην κοινή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, σύμφωνα με το 
συνημμένο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
και μέρος της παρούσας απόφασης , ως ακολούθως : 
 1. Από τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο  Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, 
Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. 
Θεμιστοκλή Χειμάρα ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Αργυρίου 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς 
Ελλάδας»  και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης 

 
 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   
 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. 
Φθιώτιδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) 

"ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας 
«Lamia night & run 2018». 

 
Στη Λαμία σήμερα στις  …../../2018 οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής ως 
συμβαλλόμενοι: 
1ον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, όπως νόμιμα αυτή 
εκπροσωπείται από τον Ευθύμιο Κ. Καραΐσκο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, που 
αναπληρώνει νόμιμα τον κωλυόμενο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας δυνάμει της αριθ. 
96906/2752/01-09-2014 απόφασης, 
2ον Ο Δήμος Λαμιέων που εδρεύει στη Λαμία, όπως νόμιμα αυτός εκπροσωπείται από τον 
Νικόλαο Σταυρογιάννη, Δήμαρχο Δήμου Λαμιέων και 
3ον η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. 
Σ. Επ.» με Αριθμό Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Α.Μ.Κ.Ε.) Δ 00320/2013 στο 
Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Α.Φ.Μ. 
997502791, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, η οποία εδρεύει στο Δήμο Λαμιέων και νομίμως 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της κ. Κωνσταντίνο 
Αποστολόπουλο, 
 
Έχοντας υπόψη 
 
8. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
9. Τις διατάξεις του Ν. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». 
10. Τις διατάξεις του Ν. 4430/16 (ΦΕΚ 205 Α/31-10-2016) «Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
11. Την υπ. αριθ. …/2017 (ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου 
Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ 
ΦΘΙΑ", για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia night & 
run 2018». 

12. Την υπ. αριθ. …/2017 (ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λαμιέων που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) "ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ", για την 
διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου Λαμίας «Lamia night & run 2018». 

13. Την υπ. αριθ.  …../..-..-2017 απόφαση του Δ. Σ. της Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση  με την επωνυμία «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ  Κοιν. Σ. Επ.». 

14. Την ανάγκη συνδιοργάνωσης από τους συμβαλλόμενους του 5ου νυχτερινού αγώνα 
δρόμου Λαμίας «Lamia night & run 2018» 

 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 
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Άρθρο 1 - Περιεχόμενα 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

11. Τα περιεχόμενα αυτής (άρθρο 1). 
12. Το αντικείμενο αυτής (άρθρο 2).  

13. Το σκοπό της (άρθρο 3). 
14. Τη χρηματοδότηση και τους πόρους της (άρθρο 4). 

15. Τα των εγκαταστάσεων και της απαραιτήτου υποδομής (άρθρο 5).  
16. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών (άρθρο 6). 

17. Την Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 7). 
18. Τα περί αντισυμβατικής συμπεριφοράς (άρθρο 8). 

19. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 9) και 
20. Τελικές διατάξεις (άρθρο 10). 

 
Άρθρο 2 - Αντικείμενο της σύμβασης. 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η περιγραφή των όρων 
συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο την διενέργεια της αθλητικής 
εκδήλωσης του 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Λαμίας «Lamia night & run 2018», 
αγώνων δρόμου σε αστικό περιβάλλον. 
 

Άρθρο 3 - Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης 
Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι ο συντονισμός των 
συμβαλλομένων μερών καθώς και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους 
συνδρομής και συνεισφοράς των στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη: 
Α) Την συνολική αθλητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
δημιουργία αθλητικών γεγονότων με τα οποία επιδιώκει τη συμμετοχή των κατοίκων της 
περιοχής  
Β) Την προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πανελλαδικά με απώτερο σκοπό την 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή 
Γ)  Την προβολή του Δήμου Λαμιέων πανελλαδικά με απώτερο σκοπό την αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην περιοχή 
Δ) Τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ. ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ, όπως αυτοί αναφέρονται στο 
καταστατικό αυτής, οι οποίοι πιο αναλυτικά είναι: 
9) Η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 

συμφερόντων. 
10)  Η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας 

(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, 
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 
επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση 
της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της 
τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 

11) Η ενεργός συμβολή στην προβολή και διάδοση του φίλαθλου πνεύματος και του «ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ». 

12) Η  διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων μικρής και μεγάλης εμβέλειας εντός και 
εκτός της έδρας του συνεταιρισμού με σκοπό την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους. 
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13) Η καλλιέργεια αθλητικής παιδείας στους νέους της πόλης καθώς και η παροχή 
δυνατοτήτων ενασχόλησης με δρομικά αθλήματα σε αστικό, περιαστικό και φυσικό 
περιβάλλον. 

14) Η παροχή εθελοντικής εργασίας και η επίδειξη πνεύματος συνεισφοράς και 
αλληλεγγύης για την στήριξη και πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την διάδοση του αθλητικού ιδεώδους. 

15) Η οργάνωση δραστηριοτήτων, η εκπόνηση μελετών και η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου 
μέτρου ή μέσου με στόχο τη βελτίωση του πολιτισμικού – αθλητικού επιπέδου και των 
υποδομών της ευρύτερης περιοχής, ως παραγόντων συνολικής αναβάθμισης του 
βιοτικού επιπέδου αυτής. 

16) Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλα νομικά  πρόσωπα, σωματεία και οργανώσεις 
γενικότερα  που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και η ανάληψη δραστηριοτήτων για την 
προώθηση και επίτευξη των κοινών τους σκοπών. 

Ε) Τον προγραμματισμό της Κοιν. Σ. Επ. για την υλοποίηση αγώνα δρόμου μαζικού 
αθλητισμού που θα πραγματοποιηθεί με σημείο εκκίνησης (και τερματισμού) την Πλατεία 
Ελευθερίας στη Λαμία, στις 14/04/2018 ημέρα Σάββατο ώρα 20:00 και συγκεκριμένα 
αγώνα δρόμου δέκα χιλιομέτρων (10km), τεσσάρων χιλιομέτρων και πεντακοσίων μέτρων 
(4,5km) και πεντακοσίων (0,5km) μέτρων για παιδιά ΑμΕΑ. 
 
προβαίνουν στη παρούσα σύμβαση για την υλοποίηση της ανωτέρω αθλητικής 
εκδήλωσης, για την οποία απαιτούνται τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο Παράρτημά της.  

Άρθρο 4 - Πόροι και Χρηματοδότηση 
Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της σύμβασης προκαλεί συνολική δαπάνη τριάντα έξι 
χιλιάδες και εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (36.996,00 €)  
 
Στο ποσό αυτό οι συμβαλλόμενοι συμμετέχουν ως εξής: 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€),  
Ο Δήμος Λαμιέων με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€)  

Η ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ. με ιδία συμμετοχή δεκαέξι χιλιάδων και εννιακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (16.996,00 €), ενώ οι πόροι από διάφορες χορηγίες αφορούν σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους χορηγούς σε ευνοϊκή τιμή ή και 
δωρεάν. 
 
Τα επιμέρους κόστη (σε συνάρτηση με το συνολικό αριθμό των αθλητών και τις τιμές 
μονάδων) θα οριστικοποιηθούν με το κλείσιμο των εγγραφών στις 12/04/2018.  
 

 
 

Άρθρο 5 - Εγκαταστάσεις και υποδομή 
Ως προς την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης οι 
συμβαλλόμενοι συμφωνούν για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής, εξοπλισμού 
και διευκολύνσεων. Οι διευκολύνσεις συνίστανται στην άδεια χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων και διεξαγωγής του αγώνα. Η διαγράμμιση του δρόμου κατά μήκος της διαδρομής, 
αποτελεί μέλημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων. Ο τεχνικός 
εξοπλισμός, απαραίτητος για την διεξαγωγή των αγώνων, αποτελεί μέλημα της Κοιν. Σ. 
Επ. 

Άρθρο 6 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
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Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και ο Δήμος Λαμιέων πέραν της χρηματοδότησης 
υποχρεούνται:  

3) Να διαθέσουν για τον αγώνα τους απαραίτητους κοινόχρηστους χώρους και οδούς 
που θα χρησιμοποιηθούν από τους αθλητές. 

4) Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την επίτευξη του σκοπού της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.  

 
και  Η ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. Σ. Επ  υποχρεούται: 

4) Την επίτευξη του σκοπού της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
5) Την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της Κοιν. Σ. Επ. όπως περιγράφεται στο 

Άρθρο 3 του καταστατικού της. 
6) Να ενημερώνει για την πορεία του έργου την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Άρθρο 7 - Επιτροπή Παρακολούθησης 
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από τους εκπροσώπους 
των συμβαλλομένων μερών, ως ακολούθως: 
1. Από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. ………………….. ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
2. Από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ………………. ως εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων. 
3. Τον αντιπρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ 
Κοιν. Σ. Επ.», κ. Στυλιανό Γκέκα. 
 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση και η πρωτοβουλία 
για την σύγκλησή της ανήκει στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση  
 
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 
σύμβασης. 
2. Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης. 
3. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 
σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
 

Άρθρο 8: Αντισυμβατική συμπεριφορά 

α) Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, παρέχει στο 
άλλο το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 
χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα προς την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
β) 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 δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 

Άρθρο 9 - Διάρκεια της σύμβασης 
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Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και 
ισχύει μέχρι την επομένη της διεξαγωγής του 5ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Λαμίας 
«Lamia night & run 2018», οπότε και λήγει αυτοδίκαια χωρίς άλλη διατύπωση. 

Άρθρο 10 – Τελικές Διατάξεις 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των 
συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα Σύμβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
εκ των συμβαλλομένων μερών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 
μερών από τα δικαιώματά τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
Προγραμματική Σύμβαση. 
Η παρούσα υπογράφεται εις τετραπλούν από τους κατωτέρω : 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α/Α 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    
  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ  Κοιν. Σ.Επ.» 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου  Lamia Night & Run                                   
Ημερομηνία Διεξαγωγής Αγώνα 14/04/2018                                                                         
500 αθλητές - 10.000 μέτρα                                                                                                 
1600 αθλητές - 4.500 μέτρα                                                                                                    
150 αθλητές ΑμΕΑ  - 500 μέτρα 

5rd Lamia Night & Run (500 Αθλητές) 10.000 μέτρα 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Αθλητών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος 

Χρονομέτρηση 500,00 2,00 1.000,00   
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Αψίδα Εκκίνησης - 
Τερματισμού - Τέντες 
Γραμματείας κλπ Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Μπλουζάκια 500,00 6,50 3.250,00   
Μικρό γεύμα αθλητών 
(μπανάνες - μπάρες κλπ) 500,00 0,80 400,00   
Νερά 500,00 0,12 60,00   
Καρτελάκια αριθμών 500,00 0,50 250,00   
Σακούλα φύλαξης και 
αυτοκόλλητα  500,00 0,30 150,00   
Μικροφωνική Κατ΄αποκοπή   500,00   
Αναμνηστικό Μετάλλιο 
αθλητών  500,00 2,00 1.000,00   
Κύπελλα αθλητών 23,00 17,00 391,00   
Προετ/σία & επίβλεψη 
αγώνα Κατ΄αποκοπή   800,00   
Τοποθέτηση προστατευτικά 
κάγκελα Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Χρώματα για σήμανση 
οδών Κατ΄αποκοπή   500,00   
Προβολή - προώθηση 
αγώνα Κατ΄αποκοπή   2.800,00   
Διαφημιστικό τρειλερ - 
σποτ ραδιοφώνου Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Ενοίκιο Γραφείων Κατ΄αποκοπή   1.000,00   
Μεταφορά αθλητών από 
άλλες πόλλεις  1,00 600,00 600,00   
Διαμονή σημαντικών 
αθλητών (αφορά και αγώνα 
21.097 μέτρων)     600,00   
Αναμνηστικές πλακέτες 9,00 15,00 135,00   
Μουσική εκδήλωση 
κλεισίματος      700,00   

Χορηγία σε ορφανοτροφεία  500,00 0,50 250,00   
 Αστυνομική κάλυψη     2.000,00   
Χιλιομετρική σήμανση Κατ΄αποκοπή   300,00   
   19.686,00  
     
     
     
     

Lamia mini marathon (1600 Αθλητές) 4.500 μέτρα 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Αθλητών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος   

Μπλουζάκια 1.600,00 4,00 6.400,00   
Καρτελάκια αριθμών 1.600,00 0,50 800,00   
Χρονομέτρηση 1.600,00 2,00 3.200,00   
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Σακούλα φύλαξης και 
αυτοκόλλητα  1.600,00 0,30 480,00   
Νερά 1.600,00 0,12 192,00   
Μικρό γεύμα αθλητών 
(μπανάνες - μπάρες κλπ) 1.600,00 0,80 1.280,00   
Κύπελλα 9,00 17,00 153,00   
Χορηγία σε ορφανοτροφεία  1.600,00 0,50 800,00   
Αναμνηστικό Μετάλλιο 1.600,00 1,00 1.600,00   
   14.905,00  
     

Αγώνας δρόμου ΑΜΕΑ (150 Αθλητές) 500 μέτρα 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Αθλητών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος   

Μπλουζάκια 150,00 4,00 600,00   
Καρτελάκια αριθμών 150,00 0,50 75,00   
Νερά 150,00 0,12 18,00   
Μικρό γεύμα αθλητών 
(μπανάνες - μπάρες κλπ) 150,00 0,80 120,00   
Μεταφορά παιδιών ΑΜΕΑ 
από έδρες νομών Κατ΄αποκοπή   300,00   
Διαμονή παιδιών  και 
συνοδών Κατ΄αποκοπή   250,00   
Κύπελλα 4,00 17,00 68,00   
Αναμνηστικό Μετάλλιο 150,00 1,00 150,00   
   1.581,00  
     

Εθελοντές 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
Εθελοντών 

Τιμή 
Μονάδος  Κόστος   

Μπλουζάκια 200,00 4,00 800,00   
Νερά 200,00 0,12 24,00   
   824,00  
     
Γενικό Σύνολο     36.996,00  
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