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          Στη Λαμία, σήμερα 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 70959/310/27-3-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 4η 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 2Ο  

Ε.H.Δ. 
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση Κελιού Αθανασίου 
Διάκου, Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας-Π.Ε. Φωκίδας, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη 
για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας  Φωκίδας   κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος. 
 
 

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 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά ,   Φάνης Σπανός  & Αριστείδης Τασιός 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
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 √  
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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 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα δύο (42), 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 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας  Φωκίδας   κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με 
αρίθμ. πρωτ .75547/332/30-3-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
Παρακαλούμε ‘όπως ενταχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης : 

1. Για έγκριση το Σχέδιο της Προγραμματικής  με τίτλο: «Αποκατάσταση Κελιού 
Αθανασίου Διάκου, Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας-Π.Ε. Φωκίδας», σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης 

3. Τους εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 
 

Συνημμένα 
1. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
 

ΑΔΑ: ΨΠΡΖ7ΛΗ-35Θ



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

“Αποκατάσταση Κελιού Αθανασίου Διάκου, 

Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας» Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα στις    ..... 2018  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την 
Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κα  Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την 
υπογραφή της παρούσας με την υπ΄ αριθμ………………. Απόφαση του……………………  

3. Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με 
διακριτικό τίτλο Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., που εδρεύει στην Άμφισσα και 
συγκεκριμένα στην οδό Γιδόγιαννου 31, Άμφισσα 33100, με ΑΦΜ 094209090 
Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευάγγελο 
Κατσαγούνο. 
 

έχοντας υπόψη : 
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει. 

2. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

3. Το ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».  

5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405 (ΦΕΚ 
706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισμού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού" 

6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/ …………………………………….. (ΦΕΚ 
…../Β΄/…..-2018) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς 
Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟΑ. 

7. Τα άρθρα 100 και 194 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης   -    
Πρόγραμμα   Καλλικράτης», όπως ισχύουν 

8. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 
12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 3203/84663 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2201Β΄της 
28/06/2017 και ισχύει. 

9. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

10. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
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οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

11. Τον  Ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

13. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

14. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και 
ιδιαιτέρως το άρθρο 3 -Σκοπός –Έργο –Δραστηριότητες, σύμφωνα με το οποίο στο 
αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνεται … «η επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη των ΟΤΑ-μετόχων της …»   

15.  Τον Κανονισμό Αναθέσεων Μελετών και Υπηρεσιών της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ 
Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 & 6 

16. Την χρηματοδότηση της αποκατάστασης του κελιού του Αθανασίου Διάκου Ι. 
Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας –Π.Ε Φωκίδας  από πιστώσεις των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  
ΚΑΠ –Τροπ. 1  σύμφωνα με την υπ’ άριθμ.  71/10-4-2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πρακτικό 3, θέμα 22ον   

17. Την  υπ άριθμ. ...../2018  απόφαση Του Περιφερειακού Συμβουλίου Πρακτικό .../....... , 
θέμα ...... 

18. Την με αριθμό .................... απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης και τον ορισμό 
εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ. 

19. Την με αριθμό………………… απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. περί 
έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, τον ορισμό εκπροσώπου για 
την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του για 
την συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του άρθρου 7 της Π.Σ. 

20. Την με αριθμό ............... απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αρ……./2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς.  

21. Το ΦΕΚ644/Β/2-10-1965 κήρυξης του καθολικού της Μονής του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου και του κελιού του Αθανασίου Διάκου στην Αρτοτίνα Φωκίδας. 

22. Την ανάγκη για την προστασία - ανάδειξη του ιστορικού κελιού (φερόμενου ως 
κελί του Αθανασίου Διάκου)   της Ι. Μονής Ι Προδρόμου στην Αρτοτίνα Φωκίδας. 

23. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Προοίμιο -  Περιεχόμενο Σύμβασης 
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1. Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης και στηρίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και του άρθρου 225 
του N.3463/06.  

2. Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση: 
α) Το Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως ο αρμόδιος φορέας για: την επιστημονική έρευνα, 

την καταγραφή, τεκμηρίωση, μελέτη και χαρακτηρισμό των μνημείων, την οργάνωση πολιτιστικών 
προγραμμάτων σχετικών με τα μνημεία σε συνεργασία με άλλους φορείς για την προστασία 
αυτών, όπως τη σύνταξη ή τον έλεγχο μελετών και την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε 
μνημεία, την εποπτεία έργων αποκατάστασης τρίτων, την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής 
υποστήριξης, τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μνημείων κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και την έγκριση εργασιών στα διατηρητέα κτίρια, και γενικά τη μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας 
Νομοθεσίας περί προστασίας των Αρχαιοτήτων, ως φορέας Διαχείρισης. 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Χρηματοδότησης των απαιτούμενων μελετών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του αντικείμενου 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

γ) Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., ως αρμόδιος Φορέας υλοποίησης και υποστήριξης τοπικών 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δράσεων των μετόχων της,  καταρτίζουν τους όρους και το 
πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των μελετών και υπηρεσιών που 
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης: συγκεκριμένα για την 
εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης του ιστορικού κελιού της Ι. Μονής Ι Προδρόμου φερόμενου ως 
Αθανασίου Διάκου, καταγραφής της παθολογίας του Φ.Ο., πραγματοποίηση εργαστηριακών 
ελέγχων, αποτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής του πρώτου σταδίου και προκαταρκτική 
περιγραφή των μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων, για την σύνταξη αρχιτεκτονικών 
μελετών και λήψη στοιχείων για την δημιουργία υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης του κελιού, 
καθώς και την σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αντιμετώπισης των 
προβλημάτων μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και Η/Μ μελετών που αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
 

3. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για την εκτέλεση της παρούσας και συγκεκριμένα: 
3.1 το προοίμιο και το περιεχόμενο της σύμβασης (Άρθρο1) 
3.2 το αντικείμενο της σύμβασης και το περιεχόμενο των εργασιών (Άρθρο 2) 
3.3 τη διάρκεια τη σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης των εργασιών 
3.4 τα σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των απαιτούμενων εργασιών και τη λήψη 

των σχετικών εγκρίσεων ( Άρθρο 4) 
3.5 τον προϋπολογισμό και την πηγή χρηματοδότησής της σύμβασης (Άρθρο 5) 
3.6 τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 6) 
3.7 την συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης (Άρθρο 7) 
3.8 τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής (Άρθρο 8) 
3.9 τις ρήτρες (Άρθρο 9) 
3.10 τις μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 10) 
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3.11 τις τελικές ρυθμίσεις (Άρθρο 11) 
  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Αντικείμενο της σύμβασης  

Περιεχόμενο εργασιών 
 

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία - ανάδειξη του ιστορικού 
κελιού (φερόμενου ως κελί του Αθανασίου Διάκου)   της Ι. Μονής Ι Προδρόμου στην Αρτοτίνα Π.Ε 
Φωκίδας είναι η εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και 
τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, για την δημιουργία υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης 
της Ιεράς Μονής καθώς και την σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων 
αντιμετώπισης των προβλημάτων μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και ΗΜ μελετών 
από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων (ΔΑΒΜΜ) του ΥΠΠΟΑ. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο των εργασιών θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 99/1992  
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν τα ακόλουθα: 

1. Εργασίες καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης του ιστορικού κελιού. Εργασίες καταγραφής της Παθολογίας του 
φέροντος οργανισμού (Φ.Ο.). και την καταγραφή στοιχείων των τοπικών 
συνθηκών και δεδομένων. (Α΄ Στάδιο) 

2. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής περιγραφή των μεθόδων 
αντιμετώπισης των προβλημάτων το Φ.Ο. Τεύχος που θα αναφέρεται στα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής του Φ.Ο. του κτιρίου και στην θεμελίωση 
αυτού. Εκπόνηση σχηματικών διατάξεων των κυρίων στοιχείων του Φ.Ο. 
Περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης διάταξης των ΗΜ εγκαταστάσεων, για την 
σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών και λήψη στοιχείων για την δημιουργία 
υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού κελιού. (Β΄ Στάδιο) 

3. Σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αντιμετώπισης 
των προβλημάτων μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και ΗΜ 
μελετών. (Γ΄ Στάδιο) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης 
 

1. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται συνολικά σε δώδεκα (12) 
μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της. Το αντικείμενο 
της σύμβασης θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών 
(περίοδος αναφοράς). Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα εκτελεστούν οι 
απαιτούμενες εργασίες. 

2. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματική σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ένα 
(1) ακόμα έτος, χωρίς αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου, 
αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. Η 
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παράταση δίδεται με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά 
από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 7 της παρούσης. 

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν σε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των 
εργασιών, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) μήνες. Αναλυτικά το 
χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:  
 
3.1 Το Α΄ Στάδιο θα παραδοθεί σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης του έργου.  
3.2 Το Β΄ Στάδιο θα παραδοθεί σε τρείς (3) μήνες από την παράδοση του 

προηγούμενου σταδίου του έργου.  
3.3 Το Γ΄ Στάδιο θα παραδοθεί σε δύο (2) μήνες από την παράδοση του 

προηγούμενου σταδίου.  
 

4. Οποιαδήποτε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος γίνεται μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Τρόπος ανάθεσης των εργασιών  
Σχετικές εγκρίσεις 

 
Η εκτέλεση των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, θα γίνει από την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αναθέσεων και το άρθρο 16 ν. 4483/2017 που τροποποίησε το άρθρο 100 ν. 3852/2010. 
Η ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των εργασιών ανά στάδιο βεβαιώνεται από την Ομάδα 
Επίβλεψης, που συγκροτείται από τους συμβαλλόμενους στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, μετά από 
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Ομάδα Επίβλεψης συντάσσει έκθεση περαίωσης 
σε κάθε στάδιο, με βάση την οποία η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται προς το Φορέα 
Χρηματοδότησης την τμηματική καταβολή των δαπανών, όπως αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσης. 
Όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσης θα υποβληθούν στη ΔΑΒΜΜ προς 
έγκριση, όπως ορίζει η αρχαιολογική νομοθεσία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Προϋπολογισμός – Πηγή Χρηματοδότησης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Προστασία – 
ανάδειξη Κελιού Αθανασίου Διάκου Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας» και αντικείμενο την εκτέλεση των 
προγραμματιζόμενων εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης του Κελιού της Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας (Αθανασίου Διάκου) Π.Ε. Φωκίδας καθώς 
και τη σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων 
μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και ΗΜ μελετών από την Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων (ΔΑΒΜΜ) του ΥΠΠΟΑ, ανέρχεται στις οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(8.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).  
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Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και θα βαρύνει το 
πρόγραμμα «Περιφερειακοί ΚΑΠ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 
οποίο έχει ενταχθεί το έργο με ΚΑΕ….. Η Περιφέρεια έχει λάβει απόφαση δέσμευσης της σχετικής 
πίστωσης (Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης) με αρ. πρωτ. ….  και Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης (ΑΔΑ)  … 
 
1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης θα καλύπτονται με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία που θα εκδίδονται στο όνομα του Φορέα 
Χρηματοδότησης. 

2. Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων (συμβάσεις, εντάλματα πληρωμών, 
τιμολόγια διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών κ. λ. π.) θα υπάρχουν σε 
ειδικό φάκελο που θα τηρείται στο αρχείο του Φορέα Χρηματοδότησης ή της 
Επιτροπής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ή αρμόδιου εντεταλμένου 
Κρατικού Φορέα.  

3. Οι πληρωμές λογαριασμών, που δικαιούχος είναι ο εκτελεστής των εργασιών 
(Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.) που πραγματοποιούνται από  την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας κατόπιν τήρησης και της διαδικασίας της προηγούμενης παράγραφου. 

4. Με την ολοκλήρωση εκάστου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στο Άρθρο 
2, ο Φορέας Χρηματοδότησης (η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και αφού 
προηγουμένως η η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης πιστοποιήσει  την 
ολοκλήρωση των εργασιών του σταδίου, με βάση την έκθεση περαίωσης της 
Ομάδας Επίβλεψης, θα καταβάλει το ποσό της αντίστοιχης δαπάνης. 

5. Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα 
Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) απ’ ευθείας με την έκδοση του 
αναγκαίου κα προβλεπόμενου από την ισχύουσα Νομοθεσία παραστατικού 
είσπραξης. 
 
Η αμοιβή θα καταβληθεί στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ως εξής: 

 Μετά την ολοκλήρωση του Α σταδίου, θα καταβληθεί ποσοστό 50% επί του 
συνόλου. 

 Μετά την ολοκλήρωση του Β σταδίου, θα καταβληθεί ποσοστό 40% επί του 
συνόλου. 

 Μετά την ολοκλήρωση του Γ σταδίου, θα καταβληθεί ποσοστό 10% επί του 
συνόλου. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φορέας Διαχείρισης): 

 Διά της  ΔΑΒΜΜ αναλαμβάνει τη διαδικασία παρακολούθησης των έργων, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Αναλαμβάνει να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστημονική στήριξη και 
κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου 
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της σύμβασης. 

 Μεριμνά για την έγκαιρη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Αναλαμβάνει να βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των εργασιών 
ανά στάδιο συντάσσοντας τα σχετικά πρακτικά. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα όργανα 
και στελέχη των αντισυμβαλλομένων στην παρούσα προγραμματική, παρέχοντας 
κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο που θα ζητηθεί. 

 Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με 
έναν εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. 
 

       Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα (Φορέας Χρηματοδότησης): 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση απρόσκοπτης χρηματοδότησης των εργασιών της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 5 
αυτής.  

 Παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης γραμματειακή 
υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση της προγραμματικής σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η συνδρομή και άλλων φορέων – κρατικών ή μη – 
για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης αναλαμβάνει να παρέμβει και 
να συντονίσει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους Φορείς αυτούς. 

  Συμμετέχει στην Επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης, με έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή που, που θα 
οριστεί αρμοδίως. 

 Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης και παρακολουθεί και συντονίζει αυτό σε συνεργασία με τους άλλους 
συμβαλλομένους.  
 

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. (Φορέας Υλοποίησης): 

 Αναλαμβάνει την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών όπως αναφέρονται στα 
άρθρα 2 και 4 της παρούσης. 

 Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να παρέχει κάθε 
αναγκαία τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και κάθε αναγκαίο μέτρο που 
αποσκοπεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση του συντονισμού των ενεργειών και της υλοποίησης 
των εργασιών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά ορίζεται 
στο Άρθρο 2.  
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 Αναλαμβάνει, σε περίπτωση παρατηρήσεων από το φορέα Διαχείρισης ή 
ελλείψεων των εργασιών, τη συμπλήρωση – διόρθωση και  ολοκλήρωση των 
εργασιών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.   

 Φροντίζει για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σταδίων των εργασιών και την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων της Σύμβασης. 

 Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με 
έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή του που θα οριστεί αρμοδίως. 

 Προβαίνει σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια για την υλοποίηση των 
εργασιών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται 
ρητά στο παρόν. 

 
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή 
και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 
Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης 
του αντικειμένου της σύμβασης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας  Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
(συγκρότηση & αρμοδιότητες) 

 
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής, ορίζεται Τετραμελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: 

α) Από την Υπηρεσία Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται: ο κ. Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάμενος 
της ΔΑΒΜΜ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούμενος από τον κ. Παναγιώτη Μπίρταχα, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της ΔΑΒΜΜ,  

β) Από την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίζονται: …….……………………………………………………… με 
αναπληρωτή ……………………………………………….. 

γ) Από την Αναπτυξιακή Φωκίδας Α.Ε. ορίζονται:  ………………………………….. με αναπληρωτή 
………………………………………….,    

δ) Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται: η 
κα ……………  Αρχαιολόγος και Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας 
αναπληρούμενη από τον …………………………………., 

 
Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Σύμβαση. Η συγκρότηση και 
η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της. 
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της προγραμματικής 
σύμβασης, πιστοποιεί την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,  εισηγείται 
στους συμβαλλόμενους για τη συγκρότηση Ομάδας Επίβλεψης του Έργου, εισηγείται προς τους 
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συμβαλλόμενους την τυχόν παράταση της σύμβασης, καθώς επίσης επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με 
την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων.  
 Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου και εκτάκτως όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν 
χώρα στην έδρα του Φορέα Χρηματοδότησης και για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά 
από υπάλληλο της Περιφέρειας που θα εκτελεί χρέη Γραμματέα.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής  
 

1. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται εγγράφως τα 
μέλη τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής. 
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται επίσης υποχρεωτικά – και εισάγονται προς 
συζήτηση – πρόσθετα θέματα, εφόσον τα ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο ο 
εκπρόσωπος έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών. Επίσης είναι υποχρεωτική 
η σύγκληση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, ένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη εντός δέκα ημερών.  

2. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή σε μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη 
μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί 
στις συνεδριάσεις οιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή 
απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.   

3. Τα αρχεία της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της. Τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων, με ευθύνη του Γραμματέα, θα στέλνονται εγκαίρως 
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.  

4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τρία μέλη της, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7&1 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα σε περίπτωση παρουσίας τριών μελών, ή κατά 
πλειοψηφία σε περίπτωση παρουσίας τεσσάρων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι Αποφάσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης καταγράφονται στο πρακτικό αποφάσεων και υπογράφονται 
από όλα τα παρόντα μέλη.  

5. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να 
καθοριστούν με Απόφασή της. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Ρήτρες 
 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που 
προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που προκύπτει 
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λόγω της παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Επίσης είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε 
νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών 
του, που οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Ως τέτοια παράβασης νοείται η 
καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών. 

3. Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., φέρει ακέραια 
την αστική ευθύνη που προκύπτει λόγω της παράβασης των υποχρεώσεων της, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

4. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, 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 ζημιά. 

5. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Άμφισσας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Μεταβατικές διατάξεις  

 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί 
οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι 
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε 
και  ισχύει περί Προγραμματικών Συμβάσεων, και η κείμενη νομοθεσία.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Τελικές ρυθμίσεις 
 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα σύμβαση ή η καθυστέρηση λήψης μέτρων που 
προβλέπει η παρούσα προγραμματική σύμβαση 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 Σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη 
αυτών συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφτηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και δόθηκαν δύο (2) στο 
ΥΠΠΟΑ, ένα (1) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένα (1) στην Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ, ένα (1) στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας και ένα (1) προς χρήση της Επιτροπής.   
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ - ΒΛΑΖΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

      
 
        
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε.ΟΤΑ» 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ 
 

 
 

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

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, α)εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο 
«Αποκατάσταση Κελιού Αθανασίου Διάκου, Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας-Π.Ε. 
Φωκίδας» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, β) 
εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
και γ) ορίζει τους εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης , ως ακολούθως: 
Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ορίζονται: 
-Δήμητρα Γραμματίκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας με αναπληρώτριά της τη Χρυσάνθη Κοντακτσή, Πολιτικός Μηχανικός στη 
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

“Αποκατάσταση Κελιού Αθανασίου Διάκου, 

Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας» Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα στις    ..... 2018  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

4. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την 
Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κα  Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, 

5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την 
υπογραφή της παρούσας με την υπ΄ αριθμ………………. Απόφαση του……………………  

6. Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με 
διακριτικό τίτλο Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., που εδρεύει στην Άμφισσα και 
συγκεκριμένα στην οδό Γιδόγιαννου 31, Άμφισσα 33100, με ΑΦΜ 094209090 
Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευάγγελο 
Κατσαγούνο. 
 

έχοντας υπόψη : 
24. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει. 

25. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

26. Το ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

27. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».  

28. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405 (ΦΕΚ 
706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισμού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού" 

29. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/ …………………………………….. (ΦΕΚ 
…../Β΄/…..-2018) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς 
Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟΑ. 

30. Τα άρθρα 100 και 194 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης   -    
Πρόγραμμα   Καλλικράτης», όπως ισχύουν 

31. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 
12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 3203/84663 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2201Β΄της 
28/06/2017 και ισχύει. 

32. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

33. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
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οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

34. Τον  Ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

35. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

36. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

37. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και 
ιδιαιτέρως το άρθρο 3 -Σκοπός –Έργο –Δραστηριότητες, σύμφωνα με το οποίο στο 
αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνεται … «η επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη των ΟΤΑ-μετόχων της …»   

38.  Τον Κανονισμό Αναθέσεων Μελετών και Υπηρεσιών της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ 
Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 & 6 

39. Την χρηματοδότηση της αποκατάστασης του κελιού του Αθανασίου Διάκου Ι. 
Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας –Π.Ε Φωκίδας  από πιστώσεις των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  
ΚΑΠ –Τροπ. 1  σύμφωνα με την υπ’ άριθμ.  71/10-4-2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πρακτικό 3, θέμα 22ον   

40. Την  υπ άριθμ. ...../2018  απόφαση Του Περιφερειακού Συμβουλίου Πρακτικό .../....... , 
θέμα ...... 

41. Την με αριθμό .................... απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης και τον ορισμό 
εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ. 

42. Την με αριθμό………………… απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. περί 
έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, τον ορισμό εκπροσώπου για 
την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του για 
την συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του άρθρου 7 της Π.Σ. 

43. Την με αριθμό ............... απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αρ……./2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς.  

44. Το ΦΕΚ644/Β/2-10-1965 κήρυξης του καθολικού της Μονής του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου και του κελιού του Αθανασίου Διάκου στην Αρτοτίνα Φωκίδας. 

45. Την ανάγκη για την προστασία - ανάδειξη του ιστορικού κελιού (φερόμενου ως 
κελί του Αθανασίου Διάκου)   της Ι. Μονής Ι Προδρόμου στην Αρτοτίνα Φωκίδας. 

46. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Προοίμιο -  Περιεχόμενο Σύμβασης 
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4. Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης και στηρίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και του άρθρου 225 
του N.3463/06.  

5. Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση: 
α) Το Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως ο αρμόδιος φορέας για: την επιστημονική έρευνα, 

την καταγραφή, τεκμηρίωση, μελέτη και χαρακτηρισμό των μνημείων, την οργάνωση πολιτιστικών 
προγραμμάτων σχετικών με τα μνημεία σε συνεργασία με άλλους φορείς για την προστασία 
αυτών, όπως τη σύνταξη ή τον έλεγχο μελετών και την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε 
μνημεία, την εποπτεία έργων αποκατάστασης τρίτων, την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής 
υποστήριξης, τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μνημείων κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και την έγκριση εργασιών στα διατηρητέα κτίρια, και γενικά τη μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας 
Νομοθεσίας περί προστασίας των Αρχαιοτήτων, ως φορέας Διαχείρισης. 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Χρηματοδότησης των απαιτούμενων μελετών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του αντικείμενου 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

γ) Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., ως αρμόδιος Φορέας υλοποίησης και υποστήριξης τοπικών 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δράσεων των μετόχων της,  καταρτίζουν τους όρους και το 
πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των μελετών και υπηρεσιών που 
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης: συγκεκριμένα για την 
εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης του ιστορικού κελιού της Ι. Μονής Ι Προδρόμου φερόμενου ως 
Αθανασίου Διάκου, καταγραφής της παθολογίας του Φ.Ο., πραγματοποίηση εργαστηριακών 
ελέγχων, αποτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής του πρώτου σταδίου και προκαταρκτική 
περιγραφή των μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων, για την σύνταξη αρχιτεκτονικών 
μελετών και λήψη στοιχείων για την δημιουργία υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης του κελιού, 
καθώς και την σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αντιμετώπισης των 
προβλημάτων μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και Η/Μ μελετών που αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
 

6. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για την εκτέλεση της παρούσας και συγκεκριμένα: 
6.1 το προοίμιο και το περιεχόμενο της σύμβασης (Άρθρο1) 
6.2 το αντικείμενο της σύμβασης και το περιεχόμενο των εργασιών (Άρθρο 2) 
6.3 τη διάρκεια τη σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης των εργασιών 
6.4 τα σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των απαιτούμενων εργασιών και τη λήψη 

των σχετικών εγκρίσεων ( Άρθρο 4) 
6.5 τον προϋπολογισμό και την πηγή χρηματοδότησής της σύμβασης (Άρθρο 5) 
6.6 τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 6) 
6.7 την συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης (Άρθρο 7) 
6.8 τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής (Άρθρο 8) 
6.9 τις ρήτρες (Άρθρο 9) 
6.10 τις μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 10) 
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6.11 τις τελικές ρυθμίσεις (Άρθρο 11) 
  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Αντικείμενο της σύμβασης  

Περιεχόμενο εργασιών 
 

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία - ανάδειξη του ιστορικού 
κελιού (φερόμενου ως κελί του Αθανασίου Διάκου)   της Ι. Μονής Ι Προδρόμου στην Αρτοτίνα Π.Ε 
Φωκίδας είναι η εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και 
τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, για την δημιουργία υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης 
της Ιεράς Μονής καθώς και την σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων 
αντιμετώπισης των προβλημάτων μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και ΗΜ μελετών 
από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων (ΔΑΒΜΜ) του ΥΠΠΟΑ. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο των εργασιών θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 99/1992  
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν τα ακόλουθα: 

4. Εργασίες καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης του ιστορικού κελιού. Εργασίες καταγραφής της Παθολογίας του 
φέροντος οργανισμού (Φ.Ο.). και την καταγραφή στοιχείων των τοπικών 
συνθηκών και δεδομένων. (Α΄ Στάδιο) 

5. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής περιγραφή των μεθόδων 
αντιμετώπισης των προβλημάτων το Φ.Ο. Τεύχος που θα αναφέρεται στα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής του Φ.Ο. του κτιρίου και στην θεμελίωση 
αυτού. Εκπόνηση σχηματικών διατάξεων των κυρίων στοιχείων του Φ.Ο. 
Περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης διάταξης των ΗΜ εγκαταστάσεων, για την 
σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών και λήψη στοιχείων για την δημιουργία 
υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού κελιού. (Β΄ Στάδιο) 

6. Σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αντιμετώπισης 
των προβλημάτων μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και ΗΜ 
μελετών. (Γ΄ Στάδιο) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης 
 

5. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται συνολικά σε δώδεκα (12) 
μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της. Το αντικείμενο 
της σύμβασης θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών 
(περίοδος αναφοράς). Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα εκτελεστούν οι 
απαιτούμενες εργασίες. 

6. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματική σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ένα 
(1) ακόμα έτος, χωρίς αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου, 
αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. Η 
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παράταση δίδεται με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά 
από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 7 της παρούσης. 

7. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν σε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των 
εργασιών, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) μήνες. Αναλυτικά το 
χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:  
 
7.1 Το Α΄ Στάδιο θα παραδοθεί σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης του έργου.  
7.2 Το Β΄ Στάδιο θα παραδοθεί σε τρείς (3) μήνες από την παράδοση του 

προηγούμενου σταδίου του έργου.  
7.3 Το Γ΄ Στάδιο θα παραδοθεί σε δύο (2) μήνες από την παράδοση του 

προηγούμενου σταδίου.  
 

8. Οποιαδήποτε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος γίνεται μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Τρόπος ανάθεσης των εργασιών  
Σχετικές εγκρίσεις 

 
Η εκτέλεση των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, θα γίνει από την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αναθέσεων και το άρθρο 16 ν. 4483/2017 που τροποποίησε το άρθρο 100 ν. 3852/2010. 
Η ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των εργασιών ανά στάδιο βεβαιώνεται από την Ομάδα 
Επίβλεψης, που συγκροτείται από τους συμβαλλόμενους στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, μετά από 
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Ομάδα Επίβλεψης συντάσσει έκθεση περαίωσης 
σε κάθε στάδιο, με βάση την οποία η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται προς το Φορέα 
Χρηματοδότησης την τμηματική καταβολή των δαπανών, όπως αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσης. 
Όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσης θα υποβληθούν στη ΔΑΒΜΜ προς 
έγκριση, όπως ορίζει η αρχαιολογική νομοθεσία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Προϋπολογισμός – Πηγή Χρηματοδότησης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Προστασία – 
ανάδειξη Κελιού Αθανασίου Διάκου Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας» και αντικείμενο την εκτέλεση των 
προγραμματιζόμενων εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης του Κελιού της Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας (Αθανασίου Διάκου) Π.Ε. Φωκίδας καθώς 
και τη σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων 
μετά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών – στατικών και ΗΜ μελετών από την Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων (ΔΑΒΜΜ) του ΥΠΠΟΑ, ανέρχεται στις οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(8.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).  
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Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και θα βαρύνει το 
πρόγραμμα «Περιφερειακοί ΚΑΠ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 
οποίο έχει ενταχθεί το έργο με ΚΑΕ….. Η Περιφέρεια έχει λάβει απόφαση δέσμευσης της σχετικής 
πίστωσης (Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης) με αρ. πρωτ. ….  και Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης (ΑΔΑ)  … 
 
6. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης θα καλύπτονται με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία που θα εκδίδονται στο όνομα του Φορέα 
Χρηματοδότησης. 

7. Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων (συμβάσεις, εντάλματα πληρωμών, 
τιμολόγια διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών κ. λ. π.) θα υπάρχουν σε 
ειδικό φάκελο που θα τηρείται στο αρχείο του Φορέα Χρηματοδότησης ή της 
Επιτροπής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ή αρμόδιου εντεταλμένου 
Κρατικού Φορέα.  

8. Οι πληρωμές λογαριασμών, που δικαιούχος είναι ο εκτελεστής των εργασιών 
(Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.) που πραγματοποιούνται από  την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας κατόπιν τήρησης και της διαδικασίας της προηγούμενης παράγραφου. 

9. Με την ολοκλήρωση εκάστου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στο Άρθρο 
2, ο Φορέας Χρηματοδότησης (η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και αφού 
προηγουμένως η η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης πιστοποιήσει  την 
ολοκλήρωση των εργασιών του σταδίου, με βάση την έκθεση περαίωσης της 
Ομάδας Επίβλεψης, θα καταβάλει το ποσό της αντίστοιχης δαπάνης. 

10. Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα 
Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) απ’ ευθείας με την έκδοση του 
αναγκαίου κα προβλεπόμενου από την ισχύουσα Νομοθεσία παραστατικού 
είσπραξης. 
 
Η αμοιβή θα καταβληθεί στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ως εξής: 

 Μετά την ολοκλήρωση του Α σταδίου, θα καταβληθεί ποσοστό 50% επί του 
συνόλου. 

 Μετά την ολοκλήρωση του Β σταδίου, θα καταβληθεί ποσοστό 40% επί του 
συνόλου. 

 Μετά την ολοκλήρωση του Γ σταδίου, θα καταβληθεί ποσοστό 10% επί του 
συνόλου. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φορέας Διαχείρισης): 

 Διά της  ΔΑΒΜΜ αναλαμβάνει τη διαδικασία παρακολούθησης των έργων, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Αναλαμβάνει να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστημονική στήριξη και 
κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου 
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της σύμβασης. 

 Μεριμνά για την έγκαιρη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των εκτελούμενων 
εργασιών. 

 Αναλαμβάνει να βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των εργασιών 
ανά στάδιο συντάσσοντας τα σχετικά πρακτικά. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα όργανα 
και στελέχη των αντισυμβαλλομένων στην παρούσα προγραμματική, παρέχοντας 
κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο που θα ζητηθεί. 

 Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με 
έναν εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. 
 

       Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα (Φορέας Χρηματοδότησης): 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση απρόσκοπτης χρηματοδότησης των εργασιών της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 5 
αυτής.  

 Παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης γραμματειακή 
υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση της προγραμματικής σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η συνδρομή και άλλων φορέων – κρατικών ή μη – 
για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης αναλαμβάνει να παρέμβει και 
να συντονίσει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους Φορείς αυτούς. 

  Συμμετέχει στην Επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης, με έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή που, που θα 
οριστεί αρμοδίως. 

 Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης και παρακολουθεί και συντονίζει αυτό σε συνεργασία με τους άλλους 
συμβαλλομένους.  
 

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. (Φορέας Υλοποίησης): 

 Αναλαμβάνει την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών όπως αναφέρονται στα 
άρθρα 2 και 4 της παρούσης. 

 Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να παρέχει κάθε 
αναγκαία τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και κάθε αναγκαίο μέτρο που 
αποσκοπεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση του συντονισμού των ενεργειών και της υλοποίησης 
των εργασιών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά ορίζεται 
στο Άρθρο 2.  
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 Αναλαμβάνει, σε περίπτωση παρατηρήσεων από το φορέα Διαχείρισης ή 
ελλείψεων των εργασιών, τη συμπλήρωση – διόρθωση και  ολοκλήρωση των 
εργασιών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.   

 Φροντίζει για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σταδίων των εργασιών και την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων της Σύμβασης. 

 Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με 
έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή του που θα οριστεί αρμοδίως. 

 Προβαίνει σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια για την υλοποίηση των 
εργασιών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται 
ρητά στο παρόν. 

 
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή 
και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 
Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης 
του αντικειμένου της σύμβασης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας  Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
(συγκρότηση & αρμοδιότητες) 

 
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής, ορίζεται Τετραμελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: 

α) Από την Υπηρεσία Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται: ο κ. Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάμενος 
της ΔΑΒΜΜ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούμενος από τον κ. Παναγιώτη Μπίρταχα, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της ΔΑΒΜΜ,  

β) Από την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίζονται: …….……………………………………………………… με 
αναπληρωτή ……………………………………………….. 

γ) Από την Αναπτυξιακή Φωκίδας Α.Ε. ορίζονται:  ………………………………….. με αναπληρωτή 
………………………………………….,    

δ) Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται: η 
κα ……………  Αρχαιολόγος και Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας 
αναπληρούμενη από τον …………………………………., 

 
Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Σύμβαση. Η συγκρότηση και 
η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της. 
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της προγραμματικής 
σύμβασης, πιστοποιεί την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,  εισηγείται 
στους συμβαλλόμενους για τη συγκρότηση Ομάδας Επίβλεψης του Έργου, εισηγείται προς τους 
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συμβαλλόμενους την τυχόν παράταση της σύμβασης, καθώς επίσης επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με 
την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων.  
 Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου και εκτάκτως όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν 
χώρα στην έδρα του Φορέα Χρηματοδότησης και για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά 
από υπάλληλο της Περιφέρειας που θα εκτελεί χρέη Γραμματέα.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής  
 

6. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται εγγράφως τα 
μέλη τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής. 
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται επίσης υποχρεωτικά – και εισάγονται προς 
συζήτηση – πρόσθετα θέματα, εφόσον τα ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο ο 
εκπρόσωπος έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών. Επίσης είναι υποχρεωτική 
η σύγκληση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, ένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη εντός δέκα ημερών.  

7. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή σε μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη 
μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί 
στις συνεδριάσεις οιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή 
απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.   

8. Τα αρχεία της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της. Τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων, με ευθύνη του Γραμματέα, θα στέλνονται εγκαίρως 
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.  

9. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τρία μέλη της, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7&1 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα σε περίπτωση παρουσίας τριών μελών, ή κατά 
πλειοψηφία σε περίπτωση παρουσίας τεσσάρων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι Αποφάσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης καταγράφονται στο πρακτικό αποφάσεων και υπογράφονται 
από όλα τα παρόντα μέλη.  

10. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να 
καθοριστούν με Απόφασή της. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Ρήτρες 
 

6. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που 
προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

7. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που προκύπτει 
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λόγω της παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Επίσης είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε 
νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών 
του, που οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Ως τέτοια παράβασης νοείται η 
καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών. 

8. Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., φέρει ακέραια 
την αστική ευθύνη που προκύπτει λόγω της παράβασης των υποχρεώσεων της, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

9. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, 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 ζημιά. 

10. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Άμφισσας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Μεταβατικές διατάξεις  

 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί 
οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι 
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε 
και  ισχύει περί Προγραμματικών Συμβάσεων, και η κείμενη νομοθεσία.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Τελικές ρυθμίσεις 
 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα σύμβαση ή η καθυστέρηση λήψης μέτρων που 
προβλέπει η παρούσα προγραμματική σύμβαση 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 Σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη 
αυτών συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφτηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και δόθηκαν δύο (2) στο 
ΥΠΠΟΑ, ένα (1) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένα (1) στην Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ, ένα (1) στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας και ένα (1) προς χρήση της Επιτροπής.   
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ - ΒΛΑΖΑΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

      
 
        
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε.ΟΤΑ» 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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