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          Στα Καμένα Βούρλα, έδρα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα 7 Μαΐου 
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 Ξενοδοχείου Γαλήνη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 97559/421/30-4-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 5η 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 26Ο  

H.Δ. 
 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης  για το έργο: «Περίφραξη Δημοτικού σχολείου Ελάτειας».    

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 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 √  
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 √  
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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 28 3 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 3 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), 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 26ου θέματος  ημερήσιας  διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 92194/844/24-4-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
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ΣΧΕ
Τ
.:  

1. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με το 
N.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, 

2. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του 
Ν. 4171/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 
4257/14 ΦΕΚ 93 Α » 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 §10 του N.4071/2012«Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

5. Τις διατάξεις του N.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

6. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», 

7. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

8. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Π. . 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ Α΄241/ 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

11. Τις διατάξεις το Π. .7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ….. 
αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) 

12. Την αριθ. 59/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
(Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης 05-03-2018/Θέμα 15ο – ΑΔΑ : 6ΞΑΥ7ΛΗ-Ε6Κ), με 
την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018, πιστώσεις 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, για την χρηματοδότηση του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ». 

13. Το αρ. 2952/23-04-2018 έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. 
14. Το αρ.πρωτ. 92107/4831/24-04-2018 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Με βάση το αρ.πρωτ. 92107/4831/24-04-2018 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, 
προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας για την υλοποίηση του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ». 

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής είναι η ανάθεση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης του ανωτέρω έργου από τον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή 
περίφραξης του Δημοτικού σχολείου Ελάτειας. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα της Δνσης Τεχνικών 
Έργων, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας για το έργο: «Περίφραξη Δημοτικού 
σχολείου Ελάτειας» 

2. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης                                                                                                                                                                       
3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης 
4. Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας (υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως : 
 Κακάβα Κωνσταντίνο, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Μπαρτσώκα Ιωάννη  

 Κριτσόβα Αικατερίνη, με αναπληρώτρια τη Βαγενά Ελένη 

 
 
Συνημμένα 

 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Μεταξύ 
 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
 

Και 
 

«Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας» 
 
 
 

για την υλοποίηση του Έργου : 
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«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,   -    - 2018

ΑΔΑ: 7ΝΔΨ7ΛΗ-ΙΙΧ



 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Στην Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του 

έτους 2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, και η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,  

 β) Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας που εδρεύει στην Κ. Τιθορέα και 

συγκεκριμένα στην οδό Κηφισσού 30 Τ.Κ. 35015 – Κ. Τιθορέα, με ΑΦΜ 800067050 

Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αμφίκλειας-Ελάτειας, 

κ. Γώγο Γεώργιο του Κωνσταντίνου και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν 

συντομίας, «Κύριος του Έργου», 

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

1. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & 

συμπληρώθηκε με το N.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,  

2. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,  

3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρου 100 § 2 τ 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 

παρ.9 και 10 του Ν. 4171/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 36 του Ν. 4257/14 ΦΕΚ 93 Α »   

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 10 του N.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

5. Τις διατάξεις του N.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 

6. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,  
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7. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

8. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 

380/τ.Β/18-02-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 

2201/τ.Β/28-06-2017).  

11. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 

υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών»  (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) 

12. Το αρ. 2952/23-04-2018  έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 

13. Την αριθ. 59/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας (Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης 05-03-2018/Θέμα 15ο – ΑΔΑ: 6ΞΑΥ7ΛΗ-Ε6Κ), με 

την έγκριση κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018, 

πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, για την χρηματοδότηση του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 

14. Την με αριθμό ............................. (ΑΔΑ ..............................) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας, περί έγκρισης του 

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της,  

15. Την με αριθμό .......................... απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό .....ης Συνεδρίασης (Τακτικής)/Θέμα ....... ο 

– ΑΔΑ : .............................), για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της 

παρούσης  

16. Τις με αριθ. πρωτ. α) ...............................και β) 

................................... Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:..........................., ΑΔΑ:..........................), περί ελέγχου 

νομιμότητας των παραπάνω Αποφάσεων (14 και 15 σχετικά).  

 
 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 
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 Ο Φορέας Υλοποίησης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» , ενέκρινε πίστωση συνολικού 

ποσού  52.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με σκοπό την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 

που απαιτούνται για  την ανακατασκευή των υπαρχόντων μεταλλικών κικλιδωμάτων 

περίφραξης στην περίμετρο του σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου 

Ελάτειας  ιδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα .Το κάθε μεταλλικό πλαίσιο θα είναι ενδεικτικά πλάτους 

περίπου 2,50 μ. και σταθερού ύψους 1,40 μ. Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μεταλλικές γωνιές 

45Χ45Χ5 χιλ και εντός του κάθε πλαισίου θα συγκολληθούν τα υπάρχοντα κατακόρυφα μεταλλικά 

στοιχεία Φ14 χιλ.    

          Ο Κύριος του Έργου δια του επιτελικού μέλους του, με το αριθ. πρωτ. 2952/23-04-

2018  έγγραφό του, έχει διατυπώσει την αναγκαιότητα των παραπάνω εργασιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 52.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν 

συντομίας «το Έργο»,  από τον Κύριο του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης.  

        Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει 

τις παρακάτω ενέργειες : 

1) Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου. 

2) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 

Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων. 

3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

4) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής  του Έργου. 

5) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

6) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 

7) Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. 

 

    Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, 

ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως 

αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει σαν στόχο την ανακατασκευή των 

υπαρχόντων μεταλλικών κικλιδωμάτων περίφραξης στην περίμετρο του σχολικού 

συγκροτήματος Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ελάτειας  ιδίου σχεδίου με τα 

υπάρχοντα .Το κάθε μεταλλικό πλαίσιο θα είναι ενδεικτικά πλάτους περίπου 2,50 μ. και 

σταθερού ύψους 1,40 μ. Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μεταλλικές γωνιές 45Χ45Χ5 

χιλ και εντός του κάθε πλαισίου θα συγκολληθούν τα υπάρχοντα κατακόρυφα μεταλλικά 

στοιχεία Φ14 χιλ.    

Το εν λόγω έργο προβλέπει τις εξής επεμβάσεις : 

Αποξήλωση των υπαρχόντων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης, σιδηρά κιγκλιδώματα 

περίφραξης, ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο ανατίθεται και εκτελείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με 

την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις  έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

2. Η προμελέτη του έργου έχει συνταχθεί από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει  τον φορέα υλοποίησης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1.  «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

2. «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο 

επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.   

4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 6 του Π.Δ. 

7/2013 (ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 

της παρούσας Π.Σ. 

5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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     Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 

σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της  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 Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους 

από κάθε  συμβαλλόμενο. 

    Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Δήμου Μώλου - Αγίου 

Κωνσταντίνου θα ορισθούν με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του 

Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και 

θα είναι : 

 

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ 

των οποίων ο ένας  εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως: 

1.   Κων/νο Κακάβα Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπαρτσώκας Τοπογράφο 

Μηχανικό Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. Αικατερίνη Κριτσόβα Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως μέλος με αναπληρώτρια την Ελένη Βαγενά  Πολιτικό 

Μηχανικό Τ.Ε. Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και ορίζεται ακολούθως:   

3. ...................................... με αναπληρώτρια ...................................... 

   Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. 

  Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 

      Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 

σύμβασης. 

2. Ο  έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 

σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.         

3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 

4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου   

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου παράταση 

του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 
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μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και 

εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την εφαρμογή  

των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 

 

     Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 

της εγκαίρως και εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσκληση του προέδρου. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα  με την παρουσία όλων των 

μελών της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον γραμματέα  της επιτροπής.     

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

       Ο προϋπολογισμός  για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των 

52.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - εργολαβικού οφέλους – αναθεωρήσεων - 

,απροβλέπτων.   

       Η δαπάνη του έργου 52.000,00 €, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας, πιστώσεις ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ  α/α 14 

 Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου με τις επιμέρους δαπάνες, αναλύεται ως 

εξής:  

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30.362,00 

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 5.465,16 

ΣΥΝΟΛΟ 35.827,16 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   5.374,07 

ΣΥΝΟΛΟ 41.201,23 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  700,00 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   34,25 

ΣΥΝΟΛΟ 41.935,48 

Φ.Π.Α. (24%) 10.064,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00 

 

 

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής  η ανάλυση 

του προϋπολογισμού του έργου σε επιμέρους εργασίες σύμφωνα με το προϋπολογισμό 

της μελέτης.  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με 

βάση την πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, 

Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες Εργασιών).   

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον 

Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια  τριάντα  τρεις (35) μήνες. 

    Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών  δημοπράτησης του Έργου.      ΔΥΟ  (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων 
    ΟΚΤΩ (8) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων     ΕΝΑΣ  (1) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου     ΟΚΤΩ  (8) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.    ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 

Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου.    ΕΝΑΣ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (35) 

 

      Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί και η πέραν του 

εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και 

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης . 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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    Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το 

φυσικό αντικείμενο   του έργου και τον τρόπο εκτέλεσής του. 

   Με σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα 

Προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς τους 

πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους, καθώς επίσης να παρατείνεται η 

διάρκειά της. 

     Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 

παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση 

των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την 

παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει : 

 Την ευθύνη υλοποίησης του έργου/εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στους όρους της παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).  

 Την ευθύνη χρηματοδότησης  του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 

όρους της παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ).  

 Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και 

την πρόοδο των εργασιών. 

          Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας αναλαμβάνει:  

 Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των 

προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. 

  Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

  Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.  

 

       Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της 

Προγραμματικής Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του έργου, το έργο  θα  παραδοθεί  

στον Αμφίκλειας-Ελάτειας ,που έχει την ευθύνη λειτουργίας του. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 
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     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 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 

      Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 Για τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Γεώργιος Γώγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δαπάνη (Ευρώ) 
A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 

Άρθρου 
Κωδικός 

Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) Μερική 

Δαπάνη 
Ολική 

Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

1Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης. 

ΝΑΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 1 μήνας 2,00 8,20 16,40  

2Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνο 

ΝΑΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 2 μήνας 2,00 10,30 20,60  

3Αποξήλωση μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων περίφραξης 

ΝΑΟΙΚ 
22.65ΝΕ.02 

ΟΙΚ 2275 3 μ.μ. 320,00 8,00 2.560,00  

 Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 2.597,00 2.597,00 

 2. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 4 m2 450,00 6,70 3.015,00  

2Σιδηρά κιγκλιδώματα περίφραξης ΝΑΟΙΚ 
64.01ΝΕ.01 

ΟΙΚ 6401 5 m2 450,00 55,00 24.750,00  

 Σύνολο : 2. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 27.765,00 27.765,00 

Άθροισμα  30.362,00

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 5.465,16

Άθροισμα  35.827,16
Απρόβλεπτα 15,00% 5.374,07

Άθροισμα 41.201,23

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
 

734,25 

Άθροισμα  41.935,48
ΦΠΑ 24,00% 10.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  52.000,00
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα, 1.Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας για το έργο: 
«Περίφραξη Δημοτικού σχολείου Ελάτειας», 

2. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης,                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή 
της Προγραμματικής Σύμβασης, 

4. Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας (υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με 
το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,   ως ακολούθως : 
 Κακάβα Κωνσταντίνο, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Μπαρτσώκα 

Ιωάννη  

 Κριτσόβα Αικατερίνη, με αναπληρώτρια τη Βαγενά Ελένη 
 

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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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Μεταξύ 
 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
 

Και 
 

«Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας» 
 
 
 

για την υλοποίηση του Έργου : 
 
 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,   -    - 2018
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Στην Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του 

έτους 2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, και η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,  

 β) Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας που εδρεύει στην Κ. Τιθορέα και 

συγκεκριμένα στην οδό Κηφισσού 30 Τ.Κ. 35015 – Κ. Τιθορέα, με ΑΦΜ 800067050 

Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αμφίκλειας-Ελάτειας, 

κ. Γώγο Γεώργιο του Κωνσταντίνου και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν 

συντομίας, «Κύριος του Έργου», 

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

17. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & 

συμπληρώθηκε με το N.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,  

18. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,  

19. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρου 100 § 2 τ 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 

παρ.9 και 10 του Ν. 4171/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 36 του Ν. 4257/14 ΦΕΚ 93 Α »   

20. Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 10 του N.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

21. Τις διατάξεις του N.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 

22. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», 
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23. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

24. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις». 

25. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις». 

26. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 

380/τ.Β/18-02-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 

2201/τ.Β/28-06-2017).  

27. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 

υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών»  (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) 

28. Το αρ. 2952/23-04-2018  έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 

29. Την αριθ. 59/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας (Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης 05-03-2018/Θέμα 15ο – ΑΔΑ: 6ΞΑΥ7ΛΗ-Ε6Κ), με 

την έγκριση κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018, 

πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, για την χρηματοδότηση του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 

30. Την με αριθμό ............................. (ΑΔΑ ..............................) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας, περί έγκρισης του 

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της,  

31. Την με αριθμό .......................... απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό .....ης Συνεδρίασης (Τακτικής)/Θέμα ....... ο 

– ΑΔΑ : .............................), για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της 

παρούσης  

32. Τις με αριθ. πρωτ. α) ...............................και β) 

................................... Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:..........................., ΑΔΑ:..........................), περί ελέγχου 

νομιμότητας των παραπάνω Αποφάσεων (14 και 15 σχετικά).  

 
 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 
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 Ο Φορέας Υλοποίησης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» , ενέκρινε πίστωση συνολικού 

ποσού  52.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με σκοπό την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 

που απαιτούνται για  την ανακατασκευή των υπαρχόντων μεταλλικών κικλιδωμάτων 

περίφραξης στην περίμετρο του σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου 

Ελάτειας  ιδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα .Το κάθε μεταλλικό πλαίσιο θα είναι ενδεικτικά πλάτους 

περίπου 2,50 μ. και σταθερού ύψους 1,40 μ. Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μεταλλικές γωνιές 

45Χ45Χ5 χιλ και εντός του κάθε πλαισίου θα συγκολληθούν τα υπάρχοντα κατακόρυφα μεταλλικά 

στοιχεία Φ14 χιλ.    

          Ο Κύριος του Έργου δια του επιτελικού μέλους του, με το αριθ. πρωτ. 2952/23-04-

2018  έγγραφό του, έχει διατυπώσει την αναγκαιότητα των παραπάνω εργασιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 52.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν 

συντομίας «το Έργο»,  από τον Κύριο του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης.  

        Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει 

τις παρακάτω ενέργειες : 

8) Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου. 

9) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 

Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων. 

10) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

11) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής  του Έργου. 

12) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

13) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 

14) Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. 

 

    Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, 

ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως 

αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει σαν στόχο την ανακατασκευή των 

υπαρχόντων μεταλλικών κικλιδωμάτων περίφραξης στην περίμετρο του σχολικού 

συγκροτήματος Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ελάτειας  ιδίου σχεδίου με τα 

υπάρχοντα .Το κάθε μεταλλικό πλαίσιο θα είναι ενδεικτικά πλάτους περίπου 2,50 μ. και 

σταθερού ύψους 1,40 μ. Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μεταλλικές γωνιές 45Χ45Χ5 

χιλ και εντός του κάθε πλαισίου θα συγκολληθούν τα υπάρχοντα κατακόρυφα μεταλλικά 

στοιχεία Φ14 χιλ.    

Το εν λόγω έργο προβλέπει τις εξής επεμβάσεις : 

Αποξήλωση των υπαρχόντων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης, σιδηρά κιγκλιδώματα 

περίφραξης, ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4. Το έργο ανατίθεται και εκτελείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με 

την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις  έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

5. Η προμελέτη του έργου έχει συνταχθεί από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

6. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει  τον φορέα υλοποίησης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
6.  «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

7. «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

8. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο 

επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.   

9. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 6 του Π.Δ. 

7/2013 (ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 

της παρούσας Π.Σ. 

10. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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     Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 

σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της  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 Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους 

από κάθε  συμβαλλόμενο. 

    Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Δήμου Μώλου - Αγίου 

Κωνσταντίνου θα ορισθούν με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του 

Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και 

θα είναι : 

 

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ 

των οποίων ο ένας  εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως: 

1.   Κων/νο Κακάβα Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπαρτσώκας Τοπογράφο 

Μηχανικό Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. Αικατερίνη Κριτσόβα Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως μέλος με αναπληρώτρια την Ελένη Βαγενά  Πολιτικό 

Μηχανικό Τ.Ε. Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και ορίζεται ακολούθως:   

3. ...................................... με αναπληρώτρια ...................................... 

   Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. 

  Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 

      Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

8. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 

σύμβασης. 

9. Ο  έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 

σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.         

10. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 

11. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου   

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου παράταση 

του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 
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μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

12. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και 

εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

13. Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την 

εφαρμογή  των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

14. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 

 

     Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 

της εγκαίρως και εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσκληση του προέδρου. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα  με την παρουσία όλων των 

μελών της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον γραμματέα  της επιτροπής.     

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

       Ο προϋπολογισμός  για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των 

52.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - εργολαβικού οφέλους – αναθεωρήσεων - 

,απροβλέπτων.   

       Η δαπάνη του έργου 52.000,00 €, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας, πιστώσεις ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ  α/α 14 

 Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου με τις επιμέρους δαπάνες, αναλύεται ως 

εξής:  

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30.362,00 

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 5.465,16 

ΣΥΝΟΛΟ 35.827,16 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   5.374,07 

ΣΥΝΟΛΟ 41.201,23 

ΑΔΑ: 7ΝΔΨ7ΛΗ-ΙΙΧ



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  700,00 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   34,25 

ΣΥΝΟΛΟ 41.935,48 

Φ.Π.Α. (24%) 10.064,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00 

 

 

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής  η ανάλυση 

του προϋπολογισμού του έργου σε επιμέρους εργασίες σύμφωνα με το προϋπολογισμό 

της μελέτης.  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με 

βάση την πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, 

Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες Εργασιών).   

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον 

Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια  τριάντα  τρεις (35) μήνες. 

    Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών  δημοπράτησης του Έργου.      ΔΥΟ  (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων 
    ΟΚΤΩ (8) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων     ΕΝΑΣ  (1) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου     ΟΚΤΩ  (8) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.    ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 

Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου.    ΕΝΑΣ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (35) 

 

      Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί και η πέραν του 

εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και 

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης . 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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    Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το 

φυσικό αντικείμενο   του έργου και τον τρόπο εκτέλεσής του. 

   Με σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα 

Προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς τους 

πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους, καθώς επίσης να παρατείνεται η 

διάρκειά της. 

     Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 

παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση 

των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την 

παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει : 

 Την ευθύνη υλοποίησης του έργου/εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στους όρους της παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).  

 Την ευθύνη χρηματοδότησης  του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 

όρους της παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ).  

 Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και 

την πρόοδο των εργασιών. 

          Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας αναλαμβάνει:  

 Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των 

προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. 

  Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

  Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.  

 

       Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της 

Προγραμματικής Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του έργου, το έργο  θα  παραδοθεί  

στον Αμφίκλειας-Ελάτειας ,που έχει την ευθύνη λειτουργίας του. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 
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     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 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 

      Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 Για τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Γεώργιος Γώγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δαπάνη (Ευρώ) 
A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 

Άρθρου 
Κωδικός 

Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) Μερική 

Δαπάνη 
Ολική 

Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

1Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης. 

ΝΑΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 1 μήνας 2,00 8,20 16,40  

2Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνο 

ΝΑΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 2 μήνας 2,00 10,30 20,60  

3Αποξήλωση μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων περίφραξης 

ΝΑΟΙΚ 
22.65ΝΕ.02 

ΟΙΚ 2275 3 μ.μ. 320,00 8,00 2.560,00  

 Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 2.597,00 2.597,00 

 2. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
1Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 

επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 4 m2 450,00 6,70 3.015,00  

2Σιδηρά κιγκλιδώματα περίφραξης ΝΑΟΙΚ 
64.01ΝΕ.01 

ΟΙΚ 6401 5 m2 450,00 55,00 24.750,00  

 Σύνολο : 2. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 27.765,00 27.765,00 

Άθροισμα  30.362,00

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 5.465,16

Άθροισμα  35.827,16
Απρόβλεπτα 15,00% 5.374,07

Άθροισμα 41.201,23

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
 

734,25 

Άθροισμα  41.935,48
ΦΠΑ 24,00% 10.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  52.000,00
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