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          Στη Λαμία, σήμερα 18 Ιουνίου 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.137033/548/12-6-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 6η 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 42Ο  

H.Δ. 
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πάντειο Πανεπιστήμιο  για την 
υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο ‘’ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ’’, και 
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  Προγραμματικής Σύμβασης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε την κ. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου, 
Περιφερειακή Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της 
Ελλάδας », να αναπληρώσει την Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη 
Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ 
ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 
7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 
16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  
αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού 
συμβουλίου». Η κ. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου 
και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 6η Τακτική 
Συνεδρίαση. 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά & Φάνης Σπανός. 
 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 Σύρου Ελένη √  
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 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τρεις (43), 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. 
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Με πρόταση του  Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Ψυχογιού, το 42ο 
θέμα ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ 
πρωτ. 295/133812/7-6-2018 εισήγηση, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
   
            Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  και ειδικότερα το 
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών: α) της 31ης/3/1988  περί της δυνατότητας ιδρύσεως των 
Κέντρων του Παντείου Πανεπιστημίου, β) της 30ης/11/1991 περί της ίδρυσης του 
ΚΕΔΡΑ (κατόπιν πρότασης της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (νύν: Επικοινωνίας, Μέσων & 
Πολιτισμού, συνεδρίαση της 29ης/4/1991), γ) τα πρακτικά της Συγκλήτου της 
28ης/10/2005 για το σχέδιο γενικού κανονισμού των Κέντρων του Παντείου, των 
οποίων την οικονομική διαχείριση έχει ο ΕΛΚΕ Παντείου, και δ) την απόφαση 
Συγκλήτου  και της 3ης/2/2016 βάσει της οποίας έγινε η ισχύουσα μετονομασία του 
ΚΕΔΡΑ . 
4. Το γεγονός ότι: 

 Τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Δραματουργίας  χάρη στη διαχρονικότητα και το 
ιδιαίτερο βάθος των νοημάτων τους, έχουν αναχθεί σε πανανθρώπινο αγαθό, κληρονομιά 
του παγκόσμιου πολιτισμού και παρακαταθήκη για τις ερχόμενες γενιές. 
  Το Αρχαίο Δράμα λειτουργεί ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και αξιοποιείται καλλιτεχνικά 
από όλο το φάσμα των τεχνών. 

Η συστηματική και πολύπλευρη προσέγγιση των διαστάσεων και αξιών του Αρχαίου 
Δράματος,  ωφελεί  με πολλούς τρόπους όλους τους συμμετέχοντες, με τις καινούργιες  
γνώσεις, τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών και την ευρύτερη παιδεία που προσφέρει, 
συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση της θεατρικής αγωγής, αλλά και την ενδυνάμωση της 
συλλογικής δημιουργίας. 

Το Αρχαίο Δράμα αποτελεί για τη χώρα μας ανεξάντλητο πολιτισμικό απόθεμα 
τεράστιας σημασίας, καθώς εμπεριέχει τις θεμελιώδεις έννοιες της κλασσικής εποχής, με τη 
διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης διαχρονικά από την αρχαιότητα έως τον άνθρωπο της 
ψηφιακής εποχής. 

Η δημιουργία, διοργάνωση, υλοποίηση και προβολή του προγράμματος με τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», έχει ως στόχο την ουσιαστική συμβολή  στη 
διαμόρφωση της σύγχρονης παιδείας και κοινωνίας, αλλά και στην εδραίωση της 
περιφέρειας ως  κέντρου αναφοράς πάνω στη μελέτη, έρευνα και παρουσίαση του Αρχαίου 
Δράματος, με τη συνδρομή καταξιωμένων δημιουργών και επιστημόνων. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται  σε φιλότεχνους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 
μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, φοιτητές, ερασιτεχνικές και επαγγελματικές θεατρικές 
ομάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Αθηνών και στοχεύει, με την εμπλοκή 
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τοπικών αρχών και φορέων Γραμμάτων και Τεχνών, να αναδείξει την κοινωνική δυναμική 
ολόκληρης της Περιφέρεια 
 
Κατόπιν των ανωτέρω. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
 Ι. Την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πάντειο  Πανεπιστήμιο  για την 
υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο ‘’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ’’,  

ΙΙ. Toν ορισμό δύο τακτικών μελών με τους αναπληρωματικούς τους στην  κοινή τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ  

 

ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» 

 

Στη Λαμία, σήμερα την ...............2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  

1.  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ.: 35 
132,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνστ αντίνο 
Μπακογιάννη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως « Κύριος του Έργου», 

2.  του Παντείου Πανεπιστημίου - Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  που 
εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας και Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
καθ. κο Νικόλαο Λέανδρο   και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας 
Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη  

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  και ειδικότερα το 
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/2010).  

3. Την Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας των Πανεπιστημίων. 
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 [ΦΕΚ. 118/τΑ΄/05-05-1981] - Π.Δ.432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών 
αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Χώρας»  

 [ΦΕΚ.920/τΒ΄/ 21-12-1988] - ΚΥΑ/819/1988 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη 
χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της Χώρας»  

 [ΦΕΚ.826/τΒ΄/10-07-1996] - ΚΥΑ/679/22-08-1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
απόφασης με αρ. Β1/819 ‘’σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση 
Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας’’»  

 [ΦΕΚ.152/τΑ΄/28-06-2002] - Ν.3027/2002 «κεφ.Β΄, άρθρο 3 ‘’Θέματα Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ’’, παρ.2»  

 [ΦΕΚ.156/τΑ΄/04-09-2009] - Ν.3794/2009, άρθρο 36 «Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)»  

 [ΦΕΚ.71/τΑ΄/19-05-2010] - Ν. 3848/2010, άρθρο 36 «Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.»  

 [ΦΕΚ.256 /τΑ΄/19-05-2010], Π.Δ. 381 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου 
Πανεπιστημίου, άρθρο 12» 

 [ΦΕΚ.195/τΑ΄/06-09-2011] - Ν.4009/2011  

4. Τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών: α) της 31ης/3/1988  περί της δυνατότητας ιδρύσεως των Κέντρων του 
Παντείου Πανεπιστημίου, β) της 30ης/11/1991 περί της ίδρυσης του ΚΕΔΡΑ (κατόπιν 
πρότασης της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (νύν: Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, συνεδρίαση της 
29ης/4/1991), γ) τα πρακτικά της Συγκλήτου της 28ης/10/2005 για το σχέδιο γενικού 
κανονισμού των Κέντρων του Παντείου, των οποίων την οικονομική διαχείριση έχει ο 
ΕΛΚΕ Παντείου, και δ) την απόφαση Συγκλήτου  και της 3ης/2/2016 βάσει της οποίας 
έγινε η ισχύουσα μετονομασία του ΚΕΔΡΑ.  

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών στις 2 Νοεμβρίου 2016 με αριθμό 6 περί ορισμού του Προέδρου του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥκαθ. κο 
Νικόλαου Λέανδρου. 

7. Το Προεδρικό Διάταγμα της 10ης Φεβρουαρίου 2004 (ΦΕΚ 347/17.2.2004), περί 
σύστασης του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2014 (ΦΕΚ 1006/22.4.2014), 

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

9. Την υπ’ αριθμ. …………………………απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της παρούσας προγραμματικής 
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σύμβασης, καθώς και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνου Μπακογιάννη για την υπογραφή της παρούσας.  

10. Την αριθμ. ……………. (ΑΔΑ: ………………….) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ. ……………. απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 

11. Την αριθμ. …………………….. (ΑΔΑ: …………………….) απόφαση έγκρισηςδαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

12. Την αριθμ. …………………………. απόφαση  έγκριση δέσμευσης πίστωσης . (ΑΔΑ: ………….. & 
ΑΔΑΜ: ……………………) 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:  

1) Περιεχόμενα 

2) Νομική Βάση 

3) Προοίμιο 

4) Αντικείμενο και Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης 

5) Σκοπός του Έργου 

6) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

7) Προϋπολογισμός-Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 

8) Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης 

9) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης – Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου 

10) Ρήτρες 

11) Ειδικοί Όροι 

12) Ανωτέρα Βία 

13) Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του 
άρθρου 100 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει.  
και την Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας των Πανεπιστημίων.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Δραματουργίας  χάρη στη διαχρονικότητα και το 
ιδιαίτερο βάθος των νοημάτων τους, έχουν αναχθεί σε πανανθρώπινο αγαθό, κληρονομιά του 
παγκόσμιου πολιτισμού και παρακαταθήκη για τις ερχόμενες γενιές.  Το Αρχαίο Δράμα λειτουργεί 
ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και αξιοποιείται καλλιτεχνικά από όλο το φάσμα των τεχνών.  

Η συστηματική και πολύπλευρη προσέγγιση των διαστάσεων και αξιών του Αρχαίου 
Δράματος, θα ωφελήσει  με πολλούς τρόπους όλους τους συμμετέχοντες, με τις καινούργιες  
γνώσεις, τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών και την ευρύτερη παιδεία που προσφέρει, 
συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση της θεατρικής αγωγής, αλλά και την ενδυνάμωση της 
συλλογικής δημιουργίας. 

ΑΔΑ: 60187ΛΗ-7ΙΘ



 Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαίο Δράμα αποτελεί για τη χώρα μας ανεξάντλητο πολιτισμικό 
απόθεμα τεράστιας σημασίας, καθώς εμπεριέχει τις θεμελιώδεις έννοιες της κλασσικής εποχής, 
με τη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης διαχρονικά από την αρχαιότητα έως τον άνθρωπο της 
ψηφιακής εποχής.    

Η δημιουργία, διοργάνωση, υλοποίηση και προβολή του προγράμματος με τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «Πρόγραμμα»), έχει 
ως στόχο την ουσιαστική συμβολή των συμβαλλομένων στην παρούσα, στη διαμόρφωση της 
σύγχρονης παιδείας και κοινωνίας, αλλά και στην εδραίωση της χώρας ως μητροπολιτικού 
κέντρου αναφοράς πάνω στη μελέτη, έρευνα και παρουσίαση του Αρχαίου Δράματος, με τη 
συνδρομή καταξιωμένων δημιουργών και επιστημόνων. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) μέσω του Κέντρου Κλασικού 
Δράματος και Θεάματος (ΚΕΔΡΑ), και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και με 
την ενίσχυση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα υλοποιήσουν το ειδικό πολιτιστικό 
πρόγραμμα υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» (Πρόγραμμα). Ενώνοντας 
προγραμματικά τις προσπάθειές τους στοχεύουν να συμβάλουν στην θεωρητική κατάρτιση, την 
πρακτική άσκηση και την καλλιτεχνική έκφραση όλων των συμμετεχόντων.  
4.2. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατ’ αρχήν σε φιλότεχνους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 
μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, φοιτητές, ερασιτεχνικές και επαγγελματικές θεατρικές ομάδες 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Αθηνών και στοχεύει, με την εμπλοκή τοπικών αρχών 
και φορέων Γραμμάτων και Τεχνών, να αναδείξει την κοινωνική δυναμική ολόκληρης της 
Περιφέρειας.  

H πρόταση, την οποία καταθέτουμε, αποτελεί συνέχεια του προγράμματος που 
πραγματοποιήθηκε πέρυσι, και βασίζεται στα όσα επετεύχθησαν στη διάρκειά του.  Κατ’αρχήν, 
πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός δικτύου επαφών και συνεργασίας μεταξύ θεατρικών 
σχημάτων που έχουν έδρα την Στερεά Ελλάδα και ασχολούνται με το αρχαίο δράμα:  πρόκειται 
για τα σχήματα «Λάιος» (Θήβα), «Θέατρο Χαλκίδας» (Χαλκίδα), «Το Δήλιον» (Τανάγρα).  Κατά 
δεύτερο λόγο, οι δύο θίασοι που κινήθηκαν, στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσίασαν το 
έργο τους και έδωσαν δέκα παραστάσεις σε επτά ανοιχτά θέατρα στη Στερεά Ελλάδα και, από μια 
παράσταση, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.  Το κέρδος, από την προσπάθεια 
αυτή, ήταν η μύηση ηθοποιών σε απαιτητικές παραστάσεις, όπως οι «Φοίνισσες» και οι 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη, η κατάκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας και η επίτευξη επαφής με τα 
θεατρικά κοινά και με τα Μέσα Επικοινωνίας της Στερεάς Ελλάδας και των Αθηνών.  Τέλος, στην 
προσπάθεια αυτή, βασίσθηκε η αποκατάσταση επαφών και συνεργασίας με θιάσους που θα 
μετάσχουν στο προτεινόμενο φετινό πρόγραμμα, του οποίου τελική απόληξη θα είναι η 
διοργάνωση ενός Πρώτου Πιλοτικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Στερεά Ελλάδα, με έδρα 
την Θήβα.  Στο Φεστιβάλ αυτό, θα μετάσχει, κι ένας διεθνής θίασος αρχαίου δράματος. 

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα περιλάβει: 

Φάση Α 

1. .  Την δημιουργία και την λειτουργία ενός διαδικτυακού τόπου blog , μέσα από τον οποίο θα 
προωθηθεί η συνεργασία των τεσσάρων σχημάτων και  

2. Την διενέργεια πέντε εργαστηρίων από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο στην  Στερεά Ελλάδα 
(Θήβα-Χαλκίδα). 
Τα εργαστήρια θα έχουν συγκεκριμένα ως εξής:  

1. Θήβα εργαστήριο Α΄ για τον Οιδίποδα τύραννο. Διάρκεια 5 ωρών Υπεύθυνος 
Γιάγκος Ανδρεάδης  
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2. Θήβα εργαστήριο Β΄ για τον Αριστοφάνη. Διάρκεια 5 ωρών  Υπεύθυνος Γιάγκος 
Ανδρεάδης  

3. Θήβα εργαστήριο Γ’ . Ο χορός στην τραγωδία. Διάρκεια 5 ωρών  Υπεύθυνος  
Φάνης Καφούσιας.   

4. Χαλκίδα. Εργαστήριο για την Ελένη. Διάρκεια 5 ωρών  Υπεύθυνος Γιάγκος 
Ανδρεάδης  

5. Χαλκίδα. Εργαστήριο για την γυναίκα στην τραγωδία. Διάρκεια 5 ωρών  
Υπεύθυνος Ρούλα Πατεράκη  

Φάση B 

Την δραματουργική, οργανωτική, οικονομική και επικοινωνιακή συμβολή και προετοιμασία 
παραγωγής τριών  παραστάσεων αρχαίου δράματος και συνάντηση, στα πλαίσια Φεστιβάλ 
αρχαίου Δράματος, των σχημάτων που θα τις υλοποιήσουν σε συνεργασία με το ΚΕΔΡΑ και με τη 
συμβολή του ΙΜΚ. Τα σχήματα που θα πραγματοποιήσουν τις παραστάσεις θα είναι τρία που 
δρουν στη Στερεά Ελλάδα [Θήβα: Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή (από τον Σύλλογο «Λάιος»), 
Χαλκίδα: Ελένη του Ευριπίδη (από «Θέατρο Χαλκίδας») Τανάγρα/Δήλιο:  Νεφέλες του 
Αριστοφάνη (από τον Σύλλογο «Το Δήλιον)] και ένα διεθνές σχήμα με έδρα την Αθήνα:  Πέρσες 
του Αισχύλου. 

Η προετοιμασία αυτή θα περιλαμβάνει: 

 Μεταφραστική συμβολή σε κείμενα αρχαίου δράματος. 

 Δραματουργική συμβολή στο ανέβασμα των παραστάσεων. 

 Παροχή καλλιτεχνικών συνεργατών/ συμβούλων. 

 Οικονομική συμμετοχή στα κόστη παραγωγής και παρουσίασης . 

 Συμβολή στην διοργάνωση και παρουσίαση των παραστάσεων αυτών στην Στερεά και  
στην Αθήνα (ΙΜΚ) Δελφούς και αλλού .       

 Καλλιτεχνική συνάντηση ( πιλοτικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην Θήβα.  

 Συμβολή στην επικοινωνιακή προώθησή τους στα τοπικά και τα εθνικά Μέσα (Τύπος, 
Ραδιόφωνο,  τηλεόραση, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

 Τον Ορισμό επιτροπής που θα απονείμει διακρίσεις στους συμμετέχοντες .  

 

Φάση Γ  

Την παρουσίαση όλων των παραστάσεων σε Αθήνα (ΙΜΚ) και  Θήβα και του διεθνούς 
εργαστηρίου στους Δελφούς.    

 
Φορέας υλοποίησης θα είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο - ΕΛΚΕ  μέσω του Κέντρου 
Κλασικού Δράματος και Θεάματος και Πολιτισμικών Σπουδών (ΚΕΔΡΑ), και Φορέας 
Χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς της παρούσας σύμβασης, αποφάσισαν να συμπράξουν, με 
σκοπό την ορθό, εμπρόθεσμο, πλήρη, άρτιο σχεδιασμό, διοργάνωση, υλοποίηση και 
προβολή του προγράμματος με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» (Πρόγραμμα). 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

6.1. Ο Κύριος του Έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος) αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το σύνολο των συντελεστών που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του Προγράμματος. 

 Να διαμορφώσει και να υλοποιήσει, με επιμέλεια και δαπάνη του, ειδικό πλάνο 
προβολής, επικοινωνίας και προώθησης του Προγράμματος. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που 
τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου. 

 Να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 
χρηματοδότησης του Έργου, κατά τα οριζόμενα και στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης. 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

 

6.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Πάντειο Πανεπιστημίο- ΕΛΚΕ ) αναλαμβάνει, σε συνεργασία το 
ΚΕΔΡΑ και  με το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης»: 

 Να ενισχύσει τους καλλιτεχνικούς συντελεστές του Προγράμματος (ενδεικτικά: 
Σκηνοθέτες / Δραματουργούς, Σκηνογράφους / Ενδυματολόγους, Χορογράφους, 
Συνθέτες, κλπ.), προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

 Να συμβάλει στις δαπάνες που αφορούν στην άρτια υλοποίηση και ολοκλήρωση του 
Προγράμματος, σύμφωνα με τον Πίνακα του Άρθρου 7 της παρούσας. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με 
τον Κύριο του Έργου, με σαφή αναφορά στη χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.  

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

7.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
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ευρώ (42.435,00 €),πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 10.184,4 € και συνολικά 52.619,4. €, σύμφωνα 
με το ακόλουθο πίνακα: 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δίγλωσσου blog από το ΚΕΔΡΑ (Ελληνικά / αγγλικά) 1.500,00€ 

Λειτουργία δίγλωσσου διαδικτυακού τόπου από το ΚΕΔΡΑ  1.000,00 € 

Αμοιβές Συμβούλων παραστάσεων 3.000,00 € 

Αμοιβές συντελεστών Διεθνούς Εργαστηρίου 

Έξοδα Διεθνούς Εργαστηρίου  

3.000,00 € 

3.000.00€ 

Δαπάνες προετοιμασίας  και παρουσίασης των 4 θεατρικών παραστάσεων 
στο Διεθνές Φεστιβάλ.   

6.000,00 € 

Λειτουργικές δαπάνες θεάτρου «Φρύνιχος» 2.000,00 € 

Δαπάνες Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης  

Δαπάνες γενικών εξόδων και αναλωσίμων 

Πρόγραμμα-αφίσα 

Συγγραφικά-μεταφραστικά 

4.000.00 € 

2.000,00 € 

1.000,00€ 

1.000,00€   

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συντελεστών του έργου 

Δαπάνες Επικοινωνίας 

Δαπάνες Γραμματείας 

Δαπάνες Ποσοστού ΕΛΚΕ Παντείου  

     7.000 .00€ 

     1.200.00 € 

     1.200,00 € 

    5.535.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 42.435,00 €* 

7.2. Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2018 που  χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.. 

7.3. Η πληρωμή θα γίνει από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προς τον Φορέα Υλοποίησης σε 
τέσσερις δόσεις: 

i. Η 1η δόση, ποσοστό 15% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού έξι  χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.365,25 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την βεβαίωση από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
της υλοποίησης τουλάχιστον ενός εργαστηρίου  της Φάσης Α 2 (αρθρο 4.2). 

ii. Η 2η δόση, ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού δώδεκα 
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτών (12.730,50 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συνόλου  των παραδοτέων της Φάσης Α, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 4.2 της παρούσας. 

iii. Η 3η δόση, ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού δώδεκα 
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτών (12.730,50 €) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συνόλου  των παραδοτέων της Φάσης Β, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 4.2 της παρούσας. 

iv. Η 4η και τελική δόση, ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού 
δέκα  χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (10.608,75 €), πλέον 
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του αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συνόλου  των παραδοτέων της Φάσης Γ, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 4.2 της παρούσας. 

v. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7.4. Για τη διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα αντίγραφα των νόμιμων 
παραστατικών που αφορούν της δαπάνες του έργου και ο Φορέας υλοποίησης θα εκδίδει 
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς τον Κύριο του έργου, ενώ για κάθε πληρωμή θα απαιτείται η 
έκδοση Πρακτικού Παραλαβής της Επιτροπής του Άρθρου 9 της παρούσας, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος και τα παραδοτέα αυτού ανταποκρίνονται 
πλήρως στις τεθείσες προδιαγραφές, απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 4.2. της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

7.5. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του Προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του Φορέα 
Υλοποίησης. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό με 
ΙΒΑΝ: GR6001401490149002320002905 που τηρεί ο Φορέας Υλοποίησης στην Τράπεζα 
ΑLPHABANK, υποκατάστημα Συγγρού - ΦΙΞ 

7.6. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του 
Έργου, ο οποίος δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου 
ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
και λήγει στις 15/11/2018, με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του  από το Φορέα 
Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την Οριστική Παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή του 
Άρθρου 9 της παρούσας.. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9.1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και  του Προγράμματος, 
συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»,  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  αποτελείται από:  

- Δύο (2) εκπρόσωπους του Κυρίου του Έργου, ένας των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής, με τους αναπληρωτές  τους και 

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης  Παντείου Πανεπιστημίου - ΕΛΚΕ- , με τον 
αναπληρωτή του 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου τους, ορίζουν τα 
μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το αργότερο εντός 20 ημερών από την 
υπογραφή της παρούσας. 

9.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την πλήρη και ορθή εκτέλεση 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα: 

- η τήρηση των όρων της,  

- η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων,  

- η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  
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- η αιτιολογημένη εισήγηση τροποποίησης της παρούσας σύμβασης,  

- η εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος, και  

- η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει 
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο 
εφαρμογής της.  

9.3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και 
τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η 
Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον Πρόεδρο.   

9.4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα 
από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, 
να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα 
οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού υπογραφούν. 

9.5. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους 
τους συμβαλλόμενους φορείς.  

9.6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειμένου του Προγράμματος, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από 
τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των 
ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος, αλλά δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι 
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

9.7. Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και του 
Προγράμματος θα συνταχθεί σχετικό Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής. 

9.8. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αντίστοιχες -κατά περίπτωση- αποφάσεις της.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΡΗΤΡΕΣ 

10.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποί οι 
θεωρούνται  ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των 
διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

10.2. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που 
απορρέουν απ’ αυτή, ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης  σημαντικών 
δυσλειτουργιών στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

10.3. Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του 
ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών και αποθετικών ζημιών, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, 
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ύψους 1% επί του συνολικού ποσού του οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 7 της 
παρούσας. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους 
υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του 
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας 
Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ 
συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.  

11.2. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη 
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με 
εξαίρεση των εγγράφων που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

12.1. Σε περίπτωση ματαίωσης δράσεων του Προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας, 
όπως αυτοί ορίζονται με βάση την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, οι συμβαλλόμενοι 
απαλλάσσονται των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Ρητώς συμφωνείται ότι δεν αποτελεί 
λόγο ανωτέρας βίας η δυνάμενη να πραγματοποιηθεί, άνευ επιπλέον κόστους του Φορέα 
Υλοποίησης, με μεταβολή του χρόνου ή του τόπου των δράσεων, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό.  

12.2. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότος ανωτέρας βίας ο Φορέας Υλοποίησης δικαιούται να 
λάβει τους αναγκαίους πόρους για τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη για την εκτέλεση της 
παρούσας, μέχρι τη στιγμή της επέλευσης του γεγονότος ανωτέρας βίας, καθώς επίσης και των 
δαπανών στις οποίες είναι αναγκασμένος να υποβληθεί στην συνέχεια, λόγω των υποχρεώσεων 
που είχε ήδη αναλάβει για την εκτέλεση της παρούσας, από τις οποίες δεν δύναται – παρά πάσα 
δυνατή επιμέλεια – να απαλλαγεί. Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να 
αποδείξει, τόσο το γεγονός ανωτέρας βίας, μόνον για την περίπτωση κατά την οποία αυτό το 
γεγονός αφορά σε πρόσωπο της δικής του σφαίρας ευθύνης για την εκπλήρωση της παρούσας, 
καθώς και την πραγματική και νομική υποχρέωσή του για καταβολή γεγενημένων ή 
αναληφθεισών δαπανών, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά, συμβατικά κείμενα ή 
έγγραφα. 

12.3. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση ματαίωσης κάποιας εκ των δράσεων του 
Προγράμματος λόγω κακών καιρικών συνθηκών πάσης φύσεως, ο Φορέας Υλοποίησης θα 
λάβει το σύνολο των οικονομικών πόρων που αντιστοιχούν στη δαπάνη υλοποίησης της, 
όπως ενδεικτικά: αμοιβές καλλιτεχνικών και λοιπών συντελεστών (διοικητικών, τεχνικών 
και βοηθητικού προσωπικού), κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

13.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των 
αρμοδίων οργάνων. 

13.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
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μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

13.3. Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι 
των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας υλοποίησης. 

13.4. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα(4) πρωτότυπα, έλαβε 
δε δύο (2) κάθε συμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        Ο Περιφερειάρχης  Ο Πρόεδρος του 

Στερεάς  Ελλάδας  Ειδικός Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Παντείου 

Πανεπιστημίου  

   

 

 

  

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  Καθ. Νικόλαος Λέανδρος 

Αναπληρωτής Πρυτάνεως 

 

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

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, εγκρίνει:1. το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Πάντειο  
Πανεπιστήμιο  για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο ‘’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ’’ και 2.Toν ορισμό δύο τακτικών μελών με τους αναπληρωματικούς 
τους στην  κοινή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, σύμφωνα 
με το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
Δύο (2) εκπρόσωπους του Κυρίου του Έργου, ένας των οποίων ορίζεται 
Πρόεδρος της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές  τους: 

 Τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Παιδείας κ. Κωνσταντίνο 
Βαρδακώστα, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,  με αναπληρώτριά του την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σοφία Τσολάκη 
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 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Παπαχριστοδούλου με 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ελένη Σύρου. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ  

 

ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» 

 

Στη Λαμία, σήμερα την ...............2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  

1.  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ.: 35 
132,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο 
Μπακογιάννη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως « Κύριος του Έργου», 

2.  του Παντείου Πανεπιστημίου - Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  που 
εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ.: 176 71, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας και Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανά πτυξης 
καθ. κο Νικόλαο Λέανδρο   και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας 
Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη  

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  και ειδικότερα το 
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/2010).  

3. Την Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας των Πανεπιστημίων. 

 [ΦΕΚ. 118/τΑ΄/05-05-1981] - Π.Δ.432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών 
αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Χώρας»  

 [ΦΕΚ.920/τΒ΄/ 21-12-1988] - ΚΥΑ/819/1988 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη 
χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που 
εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της Χώρας»  

 [ΦΕΚ.826/τΒ΄/10-07-1996] - ΚΥΑ/679/22-08-1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
απόφασης με αρ. Β1/819 ‘’σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση 
Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας’’»  

 [ΦΕΚ.152/τΑ΄/28-06-2002] - Ν.3027/2002 «κεφ.Β΄, άρθρο 3 ‘’Θέματα Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ’’, παρ.2»  

 [ΦΕΚ.156/τΑ΄/04-09-2009] - Ν.3794/2009, άρθρο 36 «Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)»  

ΑΔΑ: 60187ΛΗ-7ΙΘ



 [ΦΕΚ.71/τΑ΄/19-05-2010] - Ν. 3848/2010, άρθρο 36 «Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.»  

 [ΦΕΚ.256 /τΑ΄/19-05-2010], Π.Δ. 381 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου 
Πανεπιστημίου, άρθρο 12» 

 [ΦΕΚ.195/τΑ΄/06-09-2011] - Ν.4009/2011  

4. Τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών: α) της 31ης/3/1988  περί της δυνατότητας ιδρύσεως των Κέντρων του 
Παντείου Πανεπιστημίου, β) της 30ης/11/1991 περί της ίδρυσης του ΚΕΔΡΑ (κατόπιν 
πρότασης της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (νύν: Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, συνεδρίαση της 
29ης/4/1991), γ) τα πρακτικά της Συγκλήτου της 28ης/10/2005 για το σχέδιο γενικού 
κανονισμού των Κέντρων του Παντείου, των οποίων την οικονομική διαχείριση έχει ο 
ΕΛΚΕ Παντείου, και δ) την απόφαση Συγκλήτου  και της 3ης/2/2016 βάσει της οποίας 
έγινε η ισχύουσα μετονομασία του ΚΕΔΡΑ. 

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών στις 2 Νοεμβρίου 2016 με αριθμό 6 περί ορισμού του Προέδρου του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥκαθ. κο 
Νικόλαου Λέανδρου. 

7. Το Προεδρικό Διάταγμα της 10ης Φεβρουαρίου 2004 (ΦΕΚ 347/17.2.2004), περί 
σύστασης του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2014 (ΦΕΚ 1006/22.4.2014), 

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

9. Την υπ’ αριθμ. …………………………απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης, καθώς και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνου Μπακογιάννη για την υπογραφή της παρούσας.  

10. Την αριθμ. ……………. (ΑΔΑ: ………………….) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ. ……………. απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 

11. Την αριθμ. …………………….. (ΑΔΑ: …………………….) απόφαση έγκρισηςδαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

12. Την αριθμ. …………………………. απόφαση  έγκριση δέσμευσης πίστωσης . (ΑΔΑ: ………….. & 
ΑΔΑΜ: ……………………) 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:  

1) Περιεχόμενα 

2) Νομική Βάση 

3) Προοίμιο 

4) Αντικείμενο και Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης 

5) Σκοπός του Έργου 

6) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

7) Προϋπολογισμός-Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 

8) Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης 

9) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης – Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου 

10) Ρήτρες 

11) Ειδικοί Όροι 

12) Ανωτέρα Βία 

13) Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του 
άρθρου 100 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει.  
και την Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας των Πανεπιστημίων.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Δραματουργίας  χάρη στη διαχρονικότητα και το 
ιδιαίτερο βάθος των νοημάτων τους, έχουν αναχθεί σε πανανθρώπινο αγαθό, κληρονομιά του 
παγκόσμιου πολιτισμού και παρακαταθήκη για τις ερχόμενες γενιές.  Το Αρχαίο Δράμα λειτουργεί 
ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και αξιοποιείται καλλιτεχνικά από όλο το φάσμα των τεχνών.  

Η συστηματική και πολύπλευρη προσέγγιση των διαστάσεων και αξιών του Αρχαίου 
Δράματος, θα ωφελήσει  με πολλούς τρόπους όλους τους συμμετέχοντες, με τις καινούργιες  
γνώσεις, τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών και την ευρύτερη παιδεία που προσφέρει, 
συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση της θεατρικής αγωγής, αλλά και την ενδυνάμωση της 
συλλογικής δημιουργίας. 
 Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαίο Δράμα αποτελεί για τη χώρα μας ανεξάντλητο πολιτισμικό 
απόθεμα τεράστιας σημασίας, καθώς εμπεριέχει τις θεμελιώδεις έννοιες της κλασσικής εποχής, 
με τη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης διαχρονικά από την αρχαιότητα έως τον άνθρωπο της 
ψηφιακής εποχής.    

Η δημιουργία, διοργάνωση, υλοποίηση και προβολή του προγράμματος με τίτλο 
«ΕΡΑΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «Πρόγραμμα»), 
έχει ως στόχο την ουσιαστική συμβολή των συμβαλλομένων στην παρούσα, στη διαμόρφωση της 
σύγχρονης παιδείας και κοινωνίας, αλλά και στην εδραίωση της χώρας ως μητροπολιτικού 
κέντρου αναφοράς πάνω στη μελέτη, έρευνα και παρουσίαση του Αρχαίου Δράματος, με τη 
συνδρομή καταξιωμένων δημιουργών και επιστημόνων. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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4.1. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) μέσω του Κέντρου Κλασικού 
Δράματος και Θεάματος (ΚΕΔΡΑ), και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και με 
την ενίσχυση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα υλοποιήσουν το ειδικό πολιτιστικό 
πρόγραμμα υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» (Πρόγραμμα). Ενώνοντας 
προγραμματικά τις προσπάθειές τους στοχεύουν να συμβάλουν στην θεωρητική κατάρτιση, την 
πρακτική άσκηση και την καλλιτεχνική έκφραση όλων των συμμετεχόντων.  
4.2. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατ’ αρχήν σε φιλότεχνους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 
μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, φοιτητές, ερασιτεχνικές και επαγγελματικές θεατρικές ομάδες 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Αθηνών και στοχεύει, με την εμπλοκή τοπικών αρχών 
και φορέων Γραμμάτων και Τεχνών, να αναδείξει την κοινωνική δυναμική ολόκληρης της 
Περιφέρειας.  

H πρόταση, την οποία καταθέτουμε, αποτελεί συνέχεια του προγράμματος που 
πραγματοποιήθηκε πέρυσι, και βασίζεται στα όσα επετεύχθησαν στη διάρκειά του.  Κατ’αρχήν, 
πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός δικτύου επαφών και συνεργασίας μεταξύ θεατρικών 
σχημάτων που έχουν έδρα την Στερεά Ελλάδα και ασχολούνται με το αρχαίο δράμα:  πρόκειται 
για τα σχήματα «Λάιος» (Θήβα), «Θέατρο Χαλκίδας» (Χαλκίδα), «Το Δήλιον» (Τανάγρα).  Κατά 
δεύτερο λόγο, οι δύο θίασοι που κινήθηκαν, στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσίασαν το 
έργο τους και έδωσαν δέκα παραστάσεις σε επτά ανοιχτά θέατρα στη Στερεά Ελλάδα και, από μια 
παράσταση, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.  Το κέρδος, από την προσπάθεια 
αυτή, ήταν η μύηση ηθοποιών σε απαιτητικές παραστάσεις, όπως οι «Φοίνισσες» και οι 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη, η κατάκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας και η επίτευξη επαφής με τα 
θεατρικά κοινά και με τα Μέσα Επικοινωνίας της Στερεάς Ελλάδας και των Αθηνών.  Τέλος, στην 
προσπάθεια αυτή, βασίσθηκε η αποκατάσταση επαφών και συνεργασίας με θιάσους που θα 
μετάσχουν στο προτεινόμενο φετινό πρόγραμμα, του οποίου τελική απόληξη θα είναι η 
διοργάνωση ενός Πρώτου Πιλοτικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Στερεά Ελλάδα, με έδρα 
την Θήβα.  Στο Φεστιβάλ αυτό, θα μετάσχει, κι ένας διεθνής θίασος αρχαίου δράματος. 

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα περιλάβει: 

Φάση Α 

1. .  Την δημιουργία και την λειτουργία ενός διαδικτυακού τόπου blog , μέσα από τον οποίο θα 
προωθηθεί η συνεργασία των τεσσάρων σχημάτων και  

2. Την διενέργεια πέντε εργαστηρίων από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο στην  Στερεά Ελλάδα 
(Θήβα-Χαλκίδα). 
Τα εργαστήρια θα έχουν συγκεκριμένα ως εξής:  

1. Θήβα εργαστήριο Α΄ για τον Οιδίποδα τύραννο. Διάρκεια 5 ωρών Υπεύθυνος 
Γιάγκος Ανδρεάδης  

2. Θήβα εργαστήριο Β΄ για τον Αριστοφάνη. Διάρκεια 5 ωρών  Υπεύθυνος Γιάγκος 
Ανδρεάδης  

3. Θήβα εργαστήριο Γ’ . Ο χορός στην τραγωδία. Διάρκεια 5 ωρών  Υπεύθυνος  
Φάνης Καφούσιας.   

4. Χαλκίδα. Εργαστήριο για την Ελένη. Διάρκεια 5 ωρών  Υπεύθυνος Γιάγκος 
Ανδρεάδης  

5. Χαλκίδα. Εργαστήριο για την γυναίκα στην τραγωδία. Διάρκεια 5 ωρών  
Υπεύθυνος Ρούλα Πατεράκη  

Φάση B 

Την δραματουργική, οργανωτική, οικονομική και επικοινωνιακή συμβολή και προετοιμασία 
παραγωγής τριών  παραστάσεων αρχαίου δράματος και συνάντηση, στα πλαίσια Φεστιβάλ 
αρχαίου Δράματος, των σχημάτων που θα τις υλοποιήσουν σε συνεργασία με το ΚΕΔΡΑ και με τη 
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συμβολή του ΙΜΚ. Τα σχήματα που θα πραγματοποιήσουν τις παραστάσεις θα είναι τρία που 
δρουν στη Στερεά Ελλάδα [Θήβα: Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή (από τον Σύλλογο «Λάιος»), 
Χαλκίδα: Ελένη του Ευριπίδη (από «Θέατρο Χαλκίδας») Τανάγρα/Δήλιο:  Νεφέλες του 
Αριστοφάνη (από τον Σύλλογο «Το Δήλιον)] και ένα διεθνές σχήμα με έδρα την Αθήνα:  Πέρσες 
του Αισχύλου. 

Η προετοιμασία αυτή θα περιλαμβάνει: 

 Μεταφραστική συμβολή σε κείμενα αρχαίου δράματος. 

 Δραματουργική συμβολή στο ανέβασμα των παραστάσεων. 

 Παροχή καλλιτεχνικών συνεργατών/ συμβούλων. 

 Οικονομική συμμετοχή στα κόστη παραγωγής και παρουσίασης . 

 Συμβολή στην διοργάνωση και παρουσίαση των παραστάσεων αυτών στην Στερεά και  
στην Αθήνα (ΙΜΚ) Δελφούς και αλλού .       

 Καλλιτεχνική συνάντηση ( πιλοτικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην Θήβα.  

 Συμβολή στην επικοινωνιακή προώθησή τους στα τοπικά και τα εθνικά Μέσα (Τύπος, 
Ραδιόφωνο,  τηλεόραση, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

 Τον Ορισμό επιτροπής που θα απονείμει διακρίσεις στους συμμετέχοντες .  

 

Φάση Γ  

Την παρουσίαση όλων των παραστάσεων σε Αθήνα (ΙΜΚ) και  Θήβα και του διεθνούς 
εργαστηρίου στους Δελφούς.    

 
Φορέας υλοποίησης θα είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο - ΕΛΚΕ  μέσω του Κέντρου 
Κλασικού Δράματος και Θεάματος και Πολιτισμικών Σπουδών (ΚΕΔΡΑ), και Φορέας 
Χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς της παρούσας σύμβασης, αποφάσισαν να συμπράξουν, με 
σκοπό την ορθό, εμπρόθεσμο, πλήρη, άρτιο σχεδιασμό, διοργάνωση, υλοποίηση και 
προβολή του προγράμματος με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» (Πρόγραμμα). 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

6.1. Ο Κύριος του Έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος) αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το σύνολο των συντελεστών που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του Προγράμματος. 

 Να διαμορφώσει και να υλοποιήσει, με επιμέλεια και δαπάνη του, ειδικό πλάνο 
προβολής, επικοινωνίας και προώθησης του Προγράμματος. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.  
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 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που 
τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου. 

 Να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 
χρηματοδότησης του Έργου, κατά τα οριζόμενα και στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης. 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

 

6.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Πάντειο Πανεπιστημίο- ΕΛΚΕ ) αναλαμβάνει, σε συνεργασία το 
ΚΕΔΡΑ και  με το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης»: 

 Να ενισχύσει τους καλλιτεχνικούς συντελεστές του Προγράμματος (ενδεικτικά: 
Σκηνοθέτες / Δραματουργούς, Σκηνογράφους / Ενδυματολόγους, Χορογράφους, 
Συνθέτες, κλπ.), προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

 Να συμβάλει στις δαπάνες που αφορούν στην άρτια υλοποίηση και ολοκλήρωση του 
Προγράμματος, σύμφωνα με τον Πίνακα του Άρθρου 7 της παρούσας. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με 
τον Κύριο του Έργου, με σαφή αναφορά στη χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.  

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

7.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (42.435,00 €),πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 10.184,4 € και συνολικά 52.619,4. €, σύμφωνα 
με το ακόλουθο πίνακα: 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δίγλωσσου blog από το ΚΕΔΡΑ (Ελληνικά / αγγλικά) 1.500,00€ 

Λειτουργία δίγλωσσου διαδικτυακού τόπου από το ΚΕΔΡΑ  1.000,00 € 

Αμοιβές Συμβούλων παραστάσεων 3.000,00 € 

Αμοιβές συντελεστών Διεθνούς Εργαστηρίου 

Έξοδα Διεθνούς Εργαστηρίου  

3.000,00 € 

3.000.00€ 

Δαπάνες προετοιμασίας  και παρουσίασης των 4 θεατρικών παραστάσεων 
στο Διεθνές Φεστιβάλ.   

6.000,00 € 
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Λειτουργικές δαπάνες θεάτρου «Φρύνιχος» 2.000,00 € 

Δαπάνες Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης  

Δαπάνες γενικών εξόδων και αναλωσίμων 

Πρόγραμμα-αφίσα 

Συγγραφικά-μεταφραστικά 

4.000.00 € 

2.000,00 € 

1.000,00€ 

1.000,00€   

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συντελεστών του έργου 

Δαπάνες Επικοινωνίας 

Δαπάνες Γραμματείας 

Δαπάνες Ποσοστού ΕΛΚΕ Παντείου  

     7.000 .00€ 

     1.200.00 € 

     1.200,00 € 

    5.535.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 42.435,00 €* 

7.2. Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2018 που  χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.. 

7.3. Η πληρωμή θα γίνει από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προς τον Φορέα Υλοποίησης σε 
τέσσερις δόσεις: 

i. Η 1η δόση, ποσοστό 15% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού έξι  χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.365,25 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την βεβαίωση από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
της υλοποίησης τουλάχιστον ενός εργαστηρίου  της Φάσης Α 2 (αρθρο 4.2). 

ii. Η 2η δόση, ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού δώδεκα 
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτών (12.730,50 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συνόλου  των παραδοτέων της Φάσης Α, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 4.2 της παρούσας. 

iii. Η 3η δόση, ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού δώδεκα 
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτών (12.730,50 €) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συνόλου  των παραδοτέων της Φάσης Β, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 4.2 της παρούσας. 

iv. Η 4η και τελική δόση, ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού ποσού 
δέκα  χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (10.608,75 €), πλέον 
του αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συνόλου  των παραδοτέων της Φάσης Γ, όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 4.2 της παρούσας. 

v. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7.4. Για τη διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα αντίγραφα των νόμιμων 
παραστατικών που αφορούν της δαπάνες του έργου και ο Φορέας υλοποίησης θα εκδίδει 
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς τον Κύριο του έργου, ενώ για κάθε πληρωμή θα απαιτείται η 
έκδοση Πρακτικού Παραλαβής της Επιτροπής του Άρθρου 9 της παρούσας, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος και τα παραδοτέα αυτού ανταποκρίνονται 
πλήρως στις τεθείσες προδιαγραφές, απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 4.2. της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  
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7.5. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του Προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του Φορέα 
Υλοποίησης. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό με 
ΙΒΑΝ: GR6001401490149002320002905 που τηρεί ο Φορέας Υλοποίησης στην Τράπεζα 
ΑLPHABANK, υποκατάστημα Συγγρού - ΦΙΞ 

7.6. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του 
Έργου, ο οποίος δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου 
ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
και λήγει στις 15/11/2018, με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του  από το Φορέα 
Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την Οριστική Παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή του 
Άρθρου 9 της παρούσας.. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9.1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και του Προγράμματος, 
συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»,  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  αποτελείται από:  

- Δύο (2) εκπρόσωπους του Κυρίου του Έργου, ένας των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής, με τους αναπληρωτές  τους και  

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης  Παντείου Πανεπιστημίου - ΕΛΚΕ- , με τον 
αναπληρωτή του 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου τους, ορίζουν τα 
μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το αργότερο εντός 20 ημερών από την 
υπογραφή της παρούσας. 

9.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την πλήρη και ορθή εκτέλεση 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα: 

- η τήρηση των όρων της,  

- η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων,  

- η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγ καίου 
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  

- η αιτιολογημένη εισήγηση τροποποίησης της παρούσας σύμβασης,  

- η εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος, και  

- η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει 
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο 
εφαρμογής της.  

9.3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και 
τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η 
Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον Πρόεδρο.   
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9.4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα 
από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, 
να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα 
οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού υπογραφούν. 

9.5. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους 
τους συμβαλλόμενους φορείς.  

9.6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειμένου του Προγράμματος, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από 
τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των 
ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος, αλλά δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι 
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

9.7. Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και του 
Προγράμματος θα συνταχθεί σχετικό Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής. 

9.8. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αντίστοιχες -κατά περίπτωση- αποφάσεις της.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΡΗΤΡΕΣ 

10.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται  ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των 
διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.  

10.2. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που 
απορρέουν απ’ αυτή, ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών 
δυσλειτουργιών στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

10.3. Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του 
ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών και αποθετικών ζημιών, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας , 
ύψους 1% επί του συνολικού ποσού του οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 7 της 
παρούσας. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους 
υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του 
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας 
Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ 
συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

11.2. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη 
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

ΑΔΑ: 60187ΛΗ-7ΙΘ



Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με 
εξαίρεση των εγγράφων που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

12.1. Σε περίπτωση ματαίωσης δράσεων του Προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας, 
όπως αυτοί ορίζονται με βάση την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, οι συμβαλλόμενοι 
απαλλάσσονται των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Ρητώς συμφωνείται ότι δεν αποτελεί 
λόγο ανωτέρας βίας η δυνάμενη να πραγματοποιηθεί, άνευ επιπλέον κόστους του Φορέα 
Υλοποίησης, με μεταβολή του χρόνου ή του τόπου των δράσεων, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό.  

12.2. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότος ανωτέρας βίας ο Φορέας Υλοποίησης δικαιούται να 
λάβει τους αναγκαίους πόρους για τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη για την εκτέλεση της 
παρούσας, μέχρι τη στιγμή της επέλευσης του γεγονότος ανωτέρας βίας, καθώς επίσης και των 
δαπανών στις οποίες είναι αναγκασμένος να υποβληθεί στην συνέχεια, λόγω των υποχρεώσεων 
που είχε ήδη αναλάβει για την εκτέλεση της παρούσας, από τις οποίες δεν δύναται – παρά πάσα 
δυνατή επιμέλεια – να απαλλαγεί. Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να 
αποδείξει, τόσο το γεγονός ανωτέρας βίας, μόνον για την περίπτωση κατά την οποία αυτό το 
γεγονός αφορά σε πρόσωπο της δικής του σφαίρας ευθύνης για την εκπλήρωση της παρούσας, 
καθώς και την πραγματική και νομική υποχρέωσή του για καταβολή γεγενημένων ή 
αναληφθεισών δαπανών, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά, συμβατικά κείμενα ή 
έγγραφα. 

 

12.3. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση ματαίωσης κάποιας εκ των δράσεων του 
Προγράμματος λόγω κακών καιρικών συνθηκών πάσης φύσεως, ο Φορέας Υλοποίησης θα 
λάβει το σύνολο των οικονομικών πόρων που αντιστοιχούν στη δαπάνη υλοποίησης της, 
όπως ενδεικτικά: αμοιβές καλλιτεχνικών και λοιπών συντελεστών (διοικητικών, τεχνικών 
και βοηθητικού προσωπικού), κλπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

13.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των 
αρμοδίων οργάνων. 

13.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

13.3. Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι 
των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας υλοποίησης. 
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13.4. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα(4) πρωτότυπα, έλαβε 
δε δύο (2) κάθε συμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        Ο Περιφερειάρχης  Ο Πρόεδρος του 

Στερεάς  Ελλάδας  Ειδικός Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Παντείου 

Πανεπιστημίου  

   

 

 

  

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  Καθ. Νικόλαος Λέανδρος 

Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
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