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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
82/2018
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 38Ο
H.Δ.

Εισηγητής

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και των Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων, Λοκρών και Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» π/υ 1.100.000,00 €, εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.
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 :

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
«Αλλάζουμε
Παρών/ούσα
στην Καρδιά της Ελλάδας»
Αναστασίου Γεώργιος
√
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
√
Αραβαντινού Πέγκυ
√
Αργύρης Δημήτριος
Αργυρίου Δημήτριος
√
Βαρδακώστας Κων/νος
√
Βουρδάνος Δημήτριος
√
Χατζηνικολής Ζαχαρίας

Απών/ούσα

√

√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά Παρών/ούσα
Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρασκευάς Δρόσος
√
Αλαμπάνου Δέσποινα
√
Ζαννιάς Αθανάσιος
Γρεβενίτης Θωμάς
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
√
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√

Απών/ούσα

√
√
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Καλαντζή Αικατερίνη
Κάππος Ευστάθιος
Καραγιάννης Κων/νος
Καρακάντζας Αθανάσιος
Κατσαρός Χαράλαμπος
Κελαϊδίτης Γεώργιος
Κοντζιάς Ιωάννης
Κούκουζας Ευάγγελος
Κυρίτσης Δημήτριος
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
Μπακομήτρος Κων/νος
Μπουρμάς Ηλίας
Παπαναστασίου Ασημίνα
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
Περγαντάς Ιωάννης
Περλεπές Ιωάννης
Σανίδας Ηλίας

25
Σανιδάς Χαράλαμπος
26
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
27
Τσιτσάνης Λάμπρος
28
Φακίτσας Βασίλειος
29
Χειμάρας Θεμιστοκλής
30
Ψυχογιός Γεώργιος
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

√
√
√
√
√
√
√
√
√

9
10
11
12
13
14

√

15
16

√

17

√
√
√
√

18
19
√

√
√
√
√
√
√
√
24

20

7

Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√
«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Παπαευσταθίου Παναγιώτης
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Ευαγγελίου Παναγιώτης

√
√
√
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
Πάνος Θεόδωρος

√
√

«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
√
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√
«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
Γιανναράκης Ιωάννης
√

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

15

5

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51)
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), 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 38ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.
33905/225/16-2-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:
ΣΧΕ
Τ
.:

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 26813/572/5-2-2018 αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο του θέματος, σε συνέχεια της αρ. 75/2016 Απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (Α∆Α: 65887ΛΗ-Π0Β) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εντάχθηκε
στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 766 με Κ.Α. 2016ΕΠ76600002 και προϋπολογισμό
1.430.000,00 €, με την από 23/6/2016 Απόφαση του Υφυπουργού ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Α∆Α: Ψ53Ν4653Ο7-ΧΟ5). Με την αριθμ. 239/2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων, Λεβαδέων,
Λοκρών και Ορχομενού (Α∆Α: ΩΝ2Λ7ΛΗ-6ΤΝ) .
Στην συνέχεια, και πριν την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης προέκυψε ότι δεν
είναι δυνατή η συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων ως συμβαλλόμενος στην προγραμματική
σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Με την αριθμ. 280/2017 (Α∆Α: 6ΦΨΞ7ΛΗ-ΛΙ1) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάθηκε η τροποποίηση του έργου (μείωση π/υ και φυσικού
αντικειμένου κατά το τμήμα που αφορά τον Δήμο Λεβαδέων), λόγω μη συμμετοχής του Δήμου
Λεβαδέων στην εκτέλεση του έργου. Με την αριθμ. 11701/31-1-2018 (Α∆Α: 7ΥΗΔ465ΧΙ8-5Ρ0)

ΑΔΑ: 755Ω7ΛΗ-ΜΨΤ
εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.100.000,00 €.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το ως άνω έργο
αφορά την βελτίωση τμημάτων των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε Βοιωτίας
και ειδικότερα την κατασκευή χωματουργικών, επιχωμάτων και οδοστρωσίας (3Α) σε αγροτικούς
δρόμους εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Ορχομενού, Αλιάρτου, Λοκρών και Θηβαίων σε
σημεία, μήκος και είδος επεμβάσεων που θα επιλέξει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την
κρίση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, με κριτήρια την σοβαρότητα και την έκταση των βλαβών, την
σπουδαιότητα του δρόμου για την εξυπηρέτηση κατά το δυνατόν περισσότερων ιδιοκτησιών και
τις υποδείξεις των Δήμων που συνυπογράφουν την παρούσα, δεδομένου ότι το συνολικό μήκος
των αγροτικών οδών στις οποίες πρέπει να γίνουν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης εκτιμάται
στα 27 χιλιόμετρα, έναντι συνολικού μήκους οδών 900 περίπου χλμ. Το έργο θα υλοποιηθεί
μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων, Λοκρών και Ορχομενού και
προσδιορίζονται ο τρόπος και οι όροι αυτής για την υλοποίηση του έργου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000,00 €, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες,
απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. Η ωριμότητα του έργου βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό
(σύνταξη τευχών δημοπράτησης).
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 766). Η
χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών
σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Οι πληρωμές του έργου, θα
πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει
αποκλειστικά τους πόρους των Δήμων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
της ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.

2.

3.
4.

Την ανάκληση της αριθμ. 239/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας που αφορούσε την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων, Λεβαδέων, Λοκρών και
Ορχομενού.
Την έγκριση σύναψης και έγκριση νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων,
Λοκρών και
Ορχομενού, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2016ΕΠ76600002
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» και προϋπολογισμό 1.100.000,00 €,
την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και
τον
ορισμό δύο (2) μελών και των αναπληρωτών αυτών, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Σχέδιο
Προγραμματικής Σύμβασης.

Συνημμένα :
-Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης
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ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ»

Σήμερα - -2018, οι παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»:
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα στην
παρούσα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη,
Β. Οι Δήμοι:
1. Θηβαίων, που εδρεύει στη Θήβα και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Νικολάου,
2. Aλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο και εκπροσωπείται νόμιμα στην
παρούσα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ντασιώτη,
3. Ορχομενού, που εδρεύει στη Θήβα και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
Δήμαρχο κ. Λουκά Υπερήφανο,
4. Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
Δήμαρχο κ.Νικόλαο Λιόλιο,
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i)
Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
ii) του
Ν.
3871/2010
«Δημοσιονομική
Διαχείριση
&
Ευθύνη»
και
τις
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291)
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ΄ εφαρμογή του ν. 2362/1995,
iii) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,
iv) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
v) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
vi) του άρθρου 225 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
vii) Το Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ
4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017)
viii) του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τους ν.2880/2001, ν.3230/2004, ν.3242/2004 και ν. 3345/2005,
ix) του άρθρου 61 του Ν.4305/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν. 4250/2014,
δυνάμει των οποίων καταργήθηκε από την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τέθηκε σε καθεστώς
εκκαθάρισης το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαϊδας» και το επιχειρησιακό του αντικείμενο ανατέθηκε
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
x) Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
xi) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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xii) των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων και
γενικότερα κάθε διάταξης που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, καθώς και
2. Το αριθ. ΤΤ90392/793/13-06-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, περί
αποδοχής και διαβίβασης της από 08/06/2016 Γνωμοδότησης του Δικηγορικού Γραφείου στο
οποίο ανατέθηκε με απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
3. Tις Αποφάσεις :
3.1 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, για την
έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της παρούσας,
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Νικολάου για την υπογραφή της,
3.2 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.3 Την αρ. /2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Aλιάρτου - Θεσπιέων για
την έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Γεωργίου Ντασιώτη για την
υπογραφή της,
3.4 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.5 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού, για την
έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της παρούσας,
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου για την υπογραφή της
3.6 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.7 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών για την
έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της παρούσας,
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Νικολάου Λιόλιου για την υπογραφή της
3.8 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.9 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για την έγκριση σκοπιμότητας, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη
για την υπογραφή της
3.10 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.11 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δεν κωλύεται η
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β. Προοίμιο-σκοπός
 Άρθρο 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της
Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου
στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
 Άρθρο 7: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης & αρμοδιότητες αυτής
 Άρθρο 8: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΔΑ: 755Ω7ΛΗ-ΜΨΤ
 Άρθρο 9: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών- τελικές διατάξεις
 Άρθρο 10: Ακροτελεύτιο
Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ
Με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν.4305/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν.
4250/2014, καταργήθηκε από την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης το
ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Κωπαϊδας» και το επιχειρησιακό του αντικείμενο ανατέθηκε στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που έχει έκτοτε την ευθύνη της διαχείρισης της άρδευσης του
Κωπαϊδικού Πεδίου και συναφώς τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και των υποδομών εν
γένει που την διευκολύνουν.
Μεταξύ των υποδομών του Κωπαϊδικού πεδίου όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του
ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α' 195/1953) «περί Συστάσεως Οργανισμού Κωπαΐδος», είναι και το δίκτυο
των αγροτικών δρόμων που επιτρέπει την πρόσβαση των καλλιεργητών αλλά και των φορέων
άρδευσης στα χωράφια και τις εν γένει εγκαταστάσεις. Οι δρόμοι αυτοί που περιλαμβάνονται στις
κτηματικές Περιφέρειες των άνω Δήμων είναι δημόσιοι – αγροτικοί, και την ευθύνη συντήρησής
τους, με εξαίρεση τους δρόμους που έχουν αναγνωρισθεί με αποφάσεις του πρώην Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως περιφερειακοί, με την έννοια ότι η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ως καθολική εκ του νόμου διάδοχος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
ευθύνεται για τη συντήρησή τους, έχουν οι Δήμοι στα όρια των κτηματικών περιφερειών των
οποίων εντάσσονται.
Το συνολικό μήκος των δρόμων αυτών ανέρχεται σε 900 χλμ περίπου, έχει εγκαταλειφθεί
ασυντήρητο από πολλά χρόνια
και οι Δήμοι στις κτηματικές περιφέρειες των οποίων
εντάσσονται, βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία, οικονομική και τεχνικών υποδομών, να
χρηματοδοτήσουν, να αναθέσουν και να επιβλέψουν την συντήρησή τους.
Σχετικά προς αυτό, τα παρακάτω έγγραφα:
1. Το αρ. 5143/14-6-/2016 έγγραφο του Δήμου Ορχομενού
2. Το αρ. 3887/30-5-2016 έγγραφο του Δήμου Αλιάρτου
3. Το αρ. 5627/31-5-2016 έγγραφο του Δήμου Λοκρών
4. Το αρ. 11186/1-6-2016 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων
Εκτός αυτού, οι επεμβάσεις στο δίκτυο των δρόμων αυτών πρέπει να γίνουν κατά ενιαίο
τρόπο και από έναν φορέα που θα μπορεί και πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες, τις
ανάγκες και τα σημεία των απαιτούμενων επεμβάσεων, δεδομένου ότι η συνολική διευθέτηση του
συγκεκριμένου δικτύου δρόμων είναι αδύνατον να χρηματοδοτηθεί και να γίνει συνολικά λόγω
του υψηλού κόστους.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της σε σχέση με το Κωπαϊδικό
πεδίο αλλά και της ευθύνης και υποχρέωσής της για συντήρηση των δρόμων του Κωπαϊδικού
Πεδίου που έχουν χαρακτηρισθεί ως Περιφερειακοί και εντάσσονται στο ενιαίο δίκτυο δρόμων της
Κωπαϊδας, εξασφάλισε μεταξύ των άλλων και πίστωση για την συντήρηση του οδικού δικτύου
αυτού, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766
της Περιφέρειας.
Με τα παραπάνω δεδομένα, με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείται και καθορίζεται μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου –Θεσπιέων, Θηβαίων, Λοκρών και
Ορχομενού το πλαίσιο, οι συμφωνίες και οι όροι, με σκοπό την υλοποίηση από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού
1.100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο αφορά βελτίωση τμήματος του αγροτικού δικτύου της
Κωπαϊδας.
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών της Κωπαϊδας.
Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έργο αφορά στη βελτίωση τμημάτων των αγροτικών δρόμων του
Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε Βοιωτίας και ειδικότερα την κατασκευή χωματουργικών, επιχωμάτων
και οδοστρωσίας (3Α) σε αγροτικούς δρόμους εντός των διοικητικών ορίων των δήμων
Ορχομενού, Αλιάρτου, Λοκρών και Θηβαίων σε σημεία, μήκος και είδος επεμβάσεων που θα
επιλέξει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την κρίση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, με κριτήρια
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την σοβαρότητα και την έκταση των βλαβών, την σπουδαιότητα του δρόμου για την εξυπηρέτηση
κατά το δυνατόν περισσότερων ιδιοκτησιών και τις υποδείξεις των Δήμων που συνυπογράφουν
την παρούσα, δεδομένου ότι το συνολικό μήκος των αγροτικών οδών στις οποίες πρέπει να
γίνουν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης εκτιμάται στα 27 χιλιόμετρα, έναντι συνολικού μήκους
οδών 900 περίπου χλμ.
Αναλυτικά, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του
έργου, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας:
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:
Μεταφορά του υλικού επιχώματος (την προμήθεια του υλικού θα μας την παραχωρήσει η
ΛΑΡΚΟ ΑΕ από το εργοτάξιο Αγίου Ιωάννου στο Νέο Κόκκινο Βοιωτίας),για την διάστρωση
των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικου πεδίου
Φορτοεκφορτώσεις, και σταλία των αυτοκινήτων.
Κατασκευή επιχωμάτων
Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:
Κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους της ΠΤΠ 0-150 , για την διάστρωση των
αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικου πεδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νουσας
Υπηρεσίας του έργου.
ΑΡΘΡΟ 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η ισχύς της και
λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα
Υλοποίησης.
Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες και το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
σύμβασης κατασκευής του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του
έργου, όπως αυτό θα εγκριθεί μετά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, και τα αναγραφόμενα στην τεχνική
περιγραφή της μελέτης.
Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, με αιτιολογημένη γραπτή
Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν αυτό απαιτηθεί από το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής του έργου, είτε για λόγους έκτακτης
ανάγκης.
ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της Προγραμματικής
Σύμβασης
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των
1.100.000,00€ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ/766 στα
πλαίσια του ομότιτλου έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» με ΚΑ:2016ΕΠ76600002
(ΣΑΕΠ 766-Τροπ. 00 /ΠΔΕ 2018).
Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά
την πιστοποίηση τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
Ο προϋπολογισμός των προβλεπόμενων εργασιών παρουσιάζεται στο συνημμένο
Παράρτημα Ι.
ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
1. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με
την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού και τη νομοθεσία περί
εκτελέσεως δημοσίων έργων, τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης.
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2. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει
το φορέα εκτέλεσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου στα
πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
1. «Κύριος του έργου» είναι οι Δήμοι Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και
Λοκρών, έκαστος για το τμήμα του αγροτικού οδικού δικτύου της Κωπαϊδας που βρίσκεται στα
διοικητικά του όρια.
2. «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό
προσωπικό.
4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι, είτε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, είτε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.
3852/2010 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, είναι υπεύθυνη για την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των
δημοπρασιών.
Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011
(συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης).
5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να συνεργασθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής και
αποτελεσματικής υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας.
Ειδικότερα:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
όρους της παρούσας και τη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.
 τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 3.
 τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 7.
Οι Δήμοι Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και Λοκρών:
 Παραχωρούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το δικαίωμα να επέμβει και να
εκτελέσει εργασίες οδοποιίας σε αγροτικές οδούς που ευρίσκονται στο Κωπαϊδικό
πεδίο, εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους, στα σημεία και την έκταση που θα κρίνουν
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας με τα κριτήρια που εκτίθενται παραπάνω.
 Παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση της υλοποίησης του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
 Ως Κύριος του έργου, να μεριμνούν για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις.
 Την λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
 Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.
 Τις δαπάνες μετακινήσεων των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας από την ζώνη
διέλευσης της οδού, αν τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.
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 αποφασίζουν τον ορισμό κοινού εκπροσώπου τους με τον αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης,
και την οριστική παραλαβή του έργου, το αγροτικό οδικό δίκτυο στο οποίο εκτελέσθηκαν οι
εργασίες του παρόντος έργου, θα παραδοθεί αντίστοιχα στους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου –
Θεσπιέων, Ορχομενού και Λοκρών που έχουν την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του,
έκαστος εντός των ορίων δικαιοδοσίας του.
ΑΡΘΡΟ 7: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π) & αρμοδιότητες αυτής
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης,
συμφωνούν στη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου
100 παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από
κάθε συμβαλλόμενο, που ορίζονται ακολούθως: δύο εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και ένας κοινός εκπρόσωπος από τους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων,
Ορχομενού και Λοκρών, που θα ορισθούν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων μετά από
συνεννόηση μεταξύ τους.
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ορίζονται οι :
1. Ο Μαριγούδης Αθανάσιος,, Π.Ε. Μηχανικών, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Βοιωτίας, ως πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του
την Βήττα Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
2. Η Παπαντωνίου Ισιδώρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Βοιωτίας, με αναπληρωτή της τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Π.Ε. Μηχανικών, επίσης
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
Για τους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και Λοκρών:
1 O …………, με αναπληρωτή του τον ……………
Ο κοινός εκπρόσωπος των τεσσάρων Δήμων Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και
Λοκρών, και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα ορισθούν με Αποφάσεις των
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
Αντικείμενο της Κ.Ε.Π είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής
Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο
εφαρμογής της.
Πρόεδρος της Κ.Ε.Π ορίζεται
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας .
Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής, που ορίζεται με απόφασή της.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην
Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν εγγράφως την αλλαγή
αυτή στους λοιπούς συμβαλλόμενους.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει με την παρουσία όλων των μελών της
οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του προέδρου , στην οποία ορίζονται
τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Π
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η Κ.Ε.Π αποφασίζει αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της
Προγραμματικής Σύμβασης, αν αυτό απαιτηθεί από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής του έργου, είτε λόγω εκτάκτων αναγκών.
Η Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον
γραμματέα της Επιτροπής.
Η Κ.Ε.Π λειτουργεί ως συλλογικό όργανο του δημοσίου και η λειτουργία της διέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου. Το έργο της Επιτροπής
Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 8: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός των όσων
αποφασίζει η Κ.Ε.Π του άρθρου 7, απαιτείται κοινή γραπτή συμφωνία όλων των συμβαλλομένων
μελών, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών τους οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 9: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορώντελικές διατάξεις
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης από οποιοδήποτε από τα
Συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζημία.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική
Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μελών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της παρούσας, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Λαμίας.
ΆΡΘΡΟ 10: Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται
ως ακολούθως σε δέκα (10) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα
λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Για τον Δήμο Θηβαίων
ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Νικολάου

Για τον Δήμο Λοκρών

ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λιόλιος

Για τον Δήμο Aλιάρτου – Θεσπιέων
ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Ντασιώτης

Για τον Δήμο Ορχομενού

ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΡ/ΣΜΟΣ:

ΠΗΓΗ:
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
1.100.000 € με ΦΠΑ

ΣΑΕΠ 766
2016ΕΠ76600002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/
α

Α.Τ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
Αναθ.

Μον.

ΠΟΣ.

Τιμές
μονάδ
ας

ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1
Α-19
1
2
3

Ν.Τ-1

Προμήθεια κοκκώδους
υλικού λατομείου
μεγέθους έως 200mm

Ν.Τ-2

Φορτοεκφόρτωση-σταλία
Δαπάνη μεταφοράς
δανείων

Α-20

Κατασκευή επιχωμάτων

ΟΔΟ3121β
ΟΔΟ1510
ΟΔΟ1510
ΟΔΟ1530

m3

350,00

12,0

4.200,00

μ3
Μ3/χ
λμ

30.000,00

1,5

45.000,00

900.000,00

0,20

180.000,00

m3

30.000,00

1,05

31.500,00

σ1=

260.700,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
1

Γ-1.1

Υπόβαση μεταβλ. παχους
ΠΤΠ-0150

ΟΔΟ
3121Β

m3

23.000,00

Άθροισμα ομάδων:
Γ.Ο. & Ε.Ο. 18,00 % :
Σύνολο:
Απρόβλεπτα 15 %:
Απολογιστικά:
Γ.Ο. & Ε.Ε. απολογιστικών
18,00 %:
Αναθεωρήσεις:
Σύνολο:
ΦΠΑ 24%:
Προυπολογισμός με ΦΠΑ:

14,00

322.000,00

σ2=

322.000,00

Σσ=

582.700,00
104.886,00
687.586,00
103.137,90
80.000,00
14400
1.972,88
887.096,78
212.903,22
1.100.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ:

1.100.000 € με ΦΠΑ

ΠΗΓΗ:
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:

ΣΑΕΠ 766
2016ΕΠ76600002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

A/Α

1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26 ΜΗΝΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (180
ΗΜΕΡΕΣ)

6

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ )

ΑΠΡ
ΕΩΣ
ΙΟΥΝΙ
ΟΣ
2020

ΜΑΡ

ΦΕΒ

ΙΑΝ

ΔΕΚ

ΝΟΕ

2019-2020
ΟΚΤ

ΣΕΠ

ΑΥΓ

ΙΟΥΛ

ΙΟΥΝ

ΜΑΙ

2018
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Ομόφωνα, α)ανακαλεί
την αριθμ. 239/2017 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που αφορούσε την έγκριση
σχεδίου
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των
Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων, Λεβαδέων, Λοκρών και Ορχομενού.
β) εγκρίνει τη σύναψη και το νέο Σχέδιο
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου, Θηβαίων, Λοκρών και
Ορχομενού, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2016ΕΠ76600002
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» και προϋπολογισμό 1.100.000,00 €,
γ) εξουσιοδοτεί τον
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης και
δ) ορίζει δύο (2) μέλη και τους αναπληρωτές αυτών, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο
Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και
μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ορίζονται οι :
1. Ο Μαριγούδης Αθανάσιος, Π.Ε. Μηχανικών, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Βοιωτίας, ως πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με
αναπληρωτή του την Βήττα Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
2. Η Παπαντωνίου Ισιδώρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Βοιωτίας, με αναπληρωτή της τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Π.Ε.
Μηχανικών, επίσης υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ»

Σήμερα - -2018, οι παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»:
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα στην
παρούσα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη,
Β. Οι Δήμοι:
1. Θηβαίων, που εδρεύει στη Θήβα και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Νικολάου,
2. Aλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο και εκπροσωπείται νόμιμα στην
παρούσα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ντασιώτη,
3. Ορχομενού, που εδρεύει στη Θήβα και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
Δήμαρχο κ. Λουκά Υπερήφανο,
4. Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
Δήμαρχο κ.Νικόλαο Λιόλιο,
έχοντας υπόψη:
4. Τις διατάξεις:
i)
Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
ii) του
Ν.
3871/2010
«Δημοσιονομική
Διαχείριση
&
Ευθύνη»
και
τις
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291)
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ΄ εφαρμογή του ν. 2362/1995,
iii) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,
iv) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
v) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
vi) του άρθρου 225 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
vii) Το Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ
4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017)
viii) του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τους ν.2880/2001, ν.3230/2004, ν.3242/2004 και ν. 3345/2005,
ix) του άρθρου 61 του Ν.4305/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν. 4250/2014,
δυνάμει των οποίων καταργήθηκε από την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τέθηκε σε καθεστώς
εκκαθάρισης το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαϊδας» και το επιχειρησιακό του αντικείμενο ανατέθηκε
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
x) Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
xi) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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xii) των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων και
γενικότερα κάθε διάταξης που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, καθώς και
5. Το αριθ. ΤΤ90392/793/13-06-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, περί
αποδοχής και διαβίβασης της από 08/06/2016 Γνωμοδότησης του Δικηγορικού Γραφείου στο
οποίο ανατέθηκε με απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
6. Tις Αποφάσεις :
3.12 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, για την
έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της παρούσας,
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Νικολάου για την υπογραφή της,
3.13 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.14 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Aλιάρτου - Θεσπιέων
για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Γεωργίου Ντασιώτη για την
υπογραφή της,
3.15 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.16 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού, για την
έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της παρούσας,
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου για την υπογραφή της
3.17 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.18 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών για την
έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της παρούσας,
καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Νικολάου Λιόλιου για την υπογραφή της
3.19 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.20 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για την έγκριση σκοπιμότητας, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη
για την υπογραφή της
3.21 Την αρ.
/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής
3.22 Την αρ.
/2018 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δεν κωλύεται η
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β. Προοίμιο-σκοπός
 Άρθρο 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της
Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου
στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
 Άρθρο 7: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης & αρμοδιότητες αυτής
 Άρθρο 8: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
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 Άρθρο 9: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών- τελικές διατάξεις
 Άρθρο 10: Ακροτελεύτιο
Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ
Με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν.4305/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν.
4250/2014, καταργήθηκε από την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης το
ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Κωπαϊδας» και το επιχειρησιακό του αντικείμενο ανατέθηκε στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που έχει έκτοτε την ευθύνη της διαχείρισης της άρδευσης του
Κωπαϊδικού Πεδίου και συναφώς τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και των υποδομών εν
γένει που την διευκολύνουν.
Μεταξύ των υποδομών του Κωπαϊδικού πεδίου όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του
ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α' 195/1953) «περί Συστάσεως Οργανισμού Κωπαΐδος», είναι και το δίκτυο
των αγροτικών δρόμων που επιτρέπει την πρόσβαση των καλλιεργητών αλλά και των φορέων
άρδευσης στα χωράφια και τις εν γένει εγκαταστάσεις. Οι δρόμοι αυτοί που περιλαμβάνονται στις
κτηματικές Περιφέρειες των άνω Δήμων είναι δημόσιοι – αγροτικοί, και την ευθύνη συντήρησής
τους, με εξαίρεση τους δρόμους που έχουν αναγνωρισθεί με αποφάσεις του πρώην Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως περιφερειακοί, με την έννοια ότι η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ως καθολική εκ του νόμου διάδοχος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
ευθύνεται για τη συντήρησή τους, έχουν οι Δήμοι στα όρια των κτηματικών περιφερειών των
οποίων εντάσσονται.
Το συνολικό μήκος των δρόμων αυτών ανέρχεται σε 900 χλμ περίπου, έχει εγκαταλειφθεί
ασυντήρητο από πολλά χρόνια
και οι Δήμοι στις κτηματικές περιφέρειες των οποίων
εντάσσονται, βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία, οικονομική και τεχνικών υποδομών, να
χρηματοδοτήσουν, να αναθέσουν και να επιβλέψουν την συντήρησή τους.
Σχετικά προς αυτό, τα παρακάτω έγγραφα:
5. Το αρ. 5143/14-6-/2016 έγγραφο του Δήμου Ορχομενού
6. Το αρ. 3887/30-5-2016 έγγραφο του Δήμου Αλιάρτου
7. Το αρ. 5627/31-5-2016 έγγραφο του Δήμου Λοκρών
8. Το αρ. 11186/1-6-2016 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων
Εκτός αυτού, οι επεμβάσεις στο δίκτυο των δρόμων αυτών πρέπει να γίνουν κατά ενιαίο
τρόπο και από έναν φορέα που θα μπορεί και πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες, τις
ανάγκες και τα σημεία των απαιτούμενων επεμβάσεων, δεδομένου ότι η συνολική διευθέτηση του
συγκεκριμένου δικτύου δρόμων είναι αδύνατον να χρηματοδοτηθεί και να γίνει συνολικά λόγω
του υψηλού κόστους.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της σε σχέση με το Κωπαϊδικό
πεδίο αλλά και της ευθύνης και υποχρέωσής της για συντήρηση των δρόμων του Κωπαϊδικού
Πεδίου που έχουν χαρακτηρισθεί ως Περιφερειακοί και εντάσσονται στο ενιαίο δίκτυο δρόμων της
Κωπαϊδας, εξασφάλισε μεταξύ των άλλων και πίστωση για την συντήρηση του οδικού δικτύου
αυτού, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766
της Περιφέρειας.
Με τα παραπάνω δεδομένα, με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείται και καθορίζεται μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου –Θεσπιέων, Θηβαίων, Λοκρών και
Ορχομενού το πλαίσιο, οι συμφωνίες και οι όροι, με σκοπό την υλοποίηση από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού
1.100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο αφορά βελτίωση τμήματος του αγροτικού δικτύου της
Κωπαϊδας.
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών της Κωπαϊδας.
Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έργο αφορά στη βελτίωση τμημάτων των αγροτικών δρόμων του
Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε Βοιωτίας και ειδικότερα την κατασκευή χωματουργικών, επιχωμάτων
και οδοστρωσίας (3Α) σε αγροτικούς δρόμους εντός των διοικητικών ορίων των δήμων
Ορχομενού, Αλιάρτου, Λοκρών και Θηβαίων σε σημεία, μήκος και είδος επεμβάσεων που θα
επιλέξει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την κρίση των Τεχνικών Υπηρεσιών της, με κριτήρια
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την σοβαρότητα και την έκταση των βλαβών, την σπουδαιότητα του δρόμου για την εξυπηρέτηση
κατά το δυνατόν περισσότερων ιδιοκτησιών και τις υποδείξεις των Δήμων που συνυπογράφουν
την παρούσα, δεδομένου ότι το συνολικό μήκος των αγροτικών οδών στις οποίες πρέπει να
γίνουν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης εκτιμάται στα 27 χιλιόμετρα, έναντι συνολικού μήκους
οδών 900 περίπου χλμ.
Αναλυτικά, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του
έργου, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας:
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:
Μεταφορά του υλικού επιχώματος (την προμήθεια του υλικού θα μας την παραχωρήσει η
ΛΑΡΚΟ ΑΕ από το εργοτάξιο Αγίου Ιωάννου στο Νέο Κόκκινο Βοιωτίας),για την διάστρωση
των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικου πεδίου
Φορτοεκφορτώσεις, και σταλία των αυτοκινήτων.
Κατασκευή επιχωμάτων
Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:
Κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους της ΠΤΠ 0-150 , για την διάστρωση των
αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικου πεδίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νουσας
Υπηρεσίας του έργου.
ΑΡΘΡΟ 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η ισχύς της και
λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα
Υλοποίησης.
Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες και το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
σύμβασης κατασκευής του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του
έργου, όπως αυτό θα εγκριθεί μετά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, και τα αναγραφόμενα στην τεχνική
περιγραφή της μελέτης.
Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, με αιτιολογημένη γραπτή
Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν αυτό απαιτηθεί από το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής του έργου, είτε για λόγους έκτακτης
ανάγκης.
ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της Προγραμματικής
Σύμβασης
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των
1.100.000,00€ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ/766 στα
πλαίσια του ομότιτλου έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» με ΚΑ:2016ΕΠ76600002
(ΣΑΕΠ 766-Τροπ. 00 /ΠΔΕ 2018).
Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά
την πιστοποίηση τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
Ο προϋπολογισμός των προβλεπόμενων εργασιών παρουσιάζεται στο συνημμένο
Παράρτημα Ι.
ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
4. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με
την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού και τη νομοθεσία περί
εκτελέσεως δημοσίων έργων, τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης.
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5. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
6. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει
το φορέα εκτέλεσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου στα
πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
6. «Κύριος του έργου» είναι οι Δήμοι Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και
Λοκρών, έκαστος για το τμήμα του αγροτικού οδικού δικτύου της Κωπαϊδας που βρίσκεται στα
διοικητικά του όρια.
7. «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
8. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό
προσωπικό.
9. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι, είτε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, είτε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.
3852/2010 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, είναι υπεύθυνη για την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των
δημοπρασιών.
Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011
(συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης).
10. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να συνεργασθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής και
αποτελεσματικής υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας.
Ειδικότερα:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
όρους της παρούσας και τη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.
 τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 3.
 τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 7.
Οι Δήμοι Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και Λοκρών:
 Παραχωρούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το δικαίωμα να επέμβει και να
εκτελέσει εργασίες οδοποιίας σε αγροτικές οδούς που ευρίσκονται στο Κωπαϊδικό
πεδίο, εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους, στα σημεία και την έκταση που θα κρίνουν
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας με τα κριτήρια που εκτίθενται παραπάνω.
 Παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση της υλοποίησης του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
 Ως Κύριος του έργου, να μεριμνούν για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις.
 Την λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
 Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.
 Τις δαπάνες μετακινήσεων των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας από την ζώνη
διέλευσης της οδού, αν τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.
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 αποφασίζουν τον ορισμό κοινού εκπροσώπου τους με τον αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης,
και την οριστική παραλαβή του έργου, το αγροτικό οδικό δίκτυο στο οποίο εκτελέσθηκαν οι
εργασίες του παρόντος έργου, θα παραδοθεί αντίστοιχα στους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου –
Θεσπιέων, Ορχομενού και Λοκρών που έχουν την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του,
έκαστος εντός των ορίων δικαιοδοσίας του.
ΑΡΘΡΟ 7: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π) & αρμοδιότητες αυτής
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης,
συμφωνούν στη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου
100 παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από
κάθε συμβαλλόμενο, που ορίζονται ακολούθως: δύο εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και ένας κοινός εκπρόσωπος από τους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων,
Ορχομενού και Λοκρών, που θα ορισθούν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων μετά από
συνεννόηση μεταξύ τους.
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ορίζονται οι :
3. Ο Μαριγούδης Αθανάσιος,, Π.Ε. Μηχανικών, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Βοιωτίας, ως πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του
την Βήττα Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
4. Η Παπαντωνίου Ισιδώρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Βοιωτίας, με αναπληρωτή της τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Π.Ε. Μηχανικών, επίσης
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
Για τους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και Λοκρών:
1 O …………, με αναπληρωτή του τον ……………
Ο κοινός εκπρόσωπος των τεσσάρων Δήμων Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και
Λοκρών, και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα ορισθούν με Αποφάσεις των
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
Αντικείμενο της Κ.Ε.Π είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής
Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο
εφαρμογής της.
Πρόεδρος της Κ.Ε.Π ορίζεται
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας .
Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής, που ορίζεται με απόφασή της.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην
Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν εγγράφως την αλλαγή
αυτή στους λοιπούς συμβαλλόμενους.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει με την παρουσία όλων των μελών της
οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του προέδρου , στην οποία ορίζονται
τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Π
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η Κ.Ε.Π αποφασίζει αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της
Προγραμματικής Σύμβασης, αν αυτό απαιτηθεί από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής του έργου, είτε λόγω εκτάκτων αναγκών.
Η Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον
γραμματέα της Επιτροπής.
Η Κ.Ε.Π λειτουργεί ως συλλογικό όργανο του δημοσίου και η λειτουργία της διέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου. Το έργο της Επιτροπής
Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 8: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός των όσων
αποφασίζει η Κ.Ε.Π του άρθρου 7, απαιτείται κοινή γραπτή συμφωνία όλων των συμβαλλομένων
μελών, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών τους οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 9: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορώντελικές διατάξεις
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης από οποιοδήποτε από τα
Συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζημία.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική
Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μελών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της παρούσας, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Λαμίας.
ΆΡΘΡΟ 10: Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται
ως ακολούθως σε δέκα (10) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα
λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Για τον Δήμο Θηβαίων

ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Νικολάου

Για τον Δήμο Λοκρών
ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λιόλιος

Για τον Δήμο Aλιάρτου – Θεσπιέων

ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Ντασιώτης

Για τον Δήμο Ορχομενού
ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΡ/ΣΜΟΣ:

ΠΗΓΗ:
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
1.100.000 € με ΦΠΑ

ΣΑΕΠ 766
2016ΕΠ76600002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/
α

Α.Τ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
Αναθ.

Μον.

ΠΟΣ.

Τιμές
μονάδ
ας

ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1
Α-19
1
2
3

Ν.Τ-1

Προμήθεια κοκκώδους
υλικού λατομείου
μεγέθους έως 200mm

Ν.Τ-2

Φορτοεκφόρτωση-σταλία
Δαπάνη μεταφοράς
δανείων

Α-20

Κατασκευή επιχωμάτων

ΟΔΟ3121β
ΟΔΟ1510
ΟΔΟ1510
ΟΔΟ1530

m3

350,00

12,0

4.200,00

μ3
Μ3/χ
λμ

30.000,00

1,5

45.000,00

900.000,00

0,20

180.000,00

m3

30.000,00

1,05

31.500,00

σ1=

260.700,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
1

Γ-1.1

Υπόβαση μεταβλ. παχους
ΠΤΠ-0150

ΟΔΟ
3121Β

m3

23.000,00

Άθροισμα ομάδων:
Γ.Ο. & Ε.Ο. 18,00 % :
Σύνολο:
Απρόβλεπτα 15 %:
Απολογιστικά:
Γ.Ο. & Ε.Ε. απολογιστικών
18,00 %:
Αναθεωρήσεις:
Σύνολο:
ΦΠΑ 24%:
Προυπολογισμός με ΦΠΑ:

14,00

322.000,00

σ2=

322.000,00

Σσ=

582.700,00
104.886,00
687.586,00
103.137,90
80.000,00
14400
1.972,88
887.096,78
212.903,22
1.100.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ:

1.100.000 € με ΦΠΑ

ΠΗΓΗ:
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:

ΣΑΕΠ 766
2016ΕΠ76600002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

A/Α

1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26 ΜΗΝΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (180
ΗΜΕΡΕΣ)

6

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ )

ΑΠΡ
ΕΩΣ
ΙΟΥΝΙ
ΟΣ
2020

ΜΑΡ

ΦΕΒ

ΙΑΝ

ΔΕΚ

ΝΟΕ

2019-2020
ΟΚΤ

ΣΕΠ

ΑΥΓ

ΙΟΥΛ

ΙΟΥΝ

ΜΑΙ

2018

