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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 39Ο  

H.Δ. 
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την εκτέλεση του 
 έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 
ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», 
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 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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   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 39ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
σώματος την  με αριθμ πρωτ. 128644/1194/8-6-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα 
ακόλουθα:  
 

ΣΧΕΤ.
: 

Το με αρ. πρωτ. 128644/1194/4-6-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας  
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Το έργο του θέματος, σε συνέχεια της αρ. 201/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α: 6ΑΒΖ7ΛΗ-ΦΟΑ) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2016 της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εντάχθηκε στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 766 με 
Κ.Α. 2016ΕΠ76600006 και προϋπολογισμό 437.000,00 € με την 128932/6-12-2016 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: 
ΩΞΖ94653Ο7-7ΝΓ). Με την  και την αριθμ. 47731/4-5-2018 (ΑΔΑ:6ΥΠΗ465ΧΙ8-ΗΩΙ) 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ766 για το 
έτος 2018. 
 Σύμφωνα με το   Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το έργο αφορά δράσεις για την 
αποκατάσταση  και ανάδειξη  του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα στον Ορχομενό 
Βοιωτίας και  την διαμόρφωση  του περιβάλλοντα χώρου.  Επίσης περιλαμβάνει και 
την απόκτηση εδαφικής έκτασης. 
               Το έργο θα  υλοποιηθεί μέσω  Προγραμματικής Σύμβασης γιατί ο Κύριος 
του Έργου (ΥΠΠΟΑ) δεν δύναται να το  εκτελέσει,  λόγω  αδυναμίας διάθεσης πόρων. 
  Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού   και προσδιορίζονται ο τρόπος και οι όροι αυτής για την υλοποίηση του 
έργου.    
                Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 
437.000,00 €  και η ωριμότητα του έργου βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό. 
 Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(ΣΑΕΠ 766). Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την 
πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. 
Οι πληρωμές του έργου, θα  πραγματοποιηθούν   σύμφωνα µε τις ισχύουσες  
διατάξεις για έργα ενταγμένα σε περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα. 
                Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. Την έγκριση σύναψης και Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  , 
για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2016ΕΠ76600006 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 
ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 
και προϋπολογισμό 437.000,00  €,  

2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης και  
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3. τον  ορισμό ενός  μέλους  και τον  αναπληρωτή  αυτού, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο 
σχέδιο  Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Συνημμένα :  
-Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
 

 

  
  
  
  

ΣΧΕΔΙΟ 
                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό 

Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» 
 

Στην Αθήνα σήμερα την …..… 2018, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Μαρία 

Βλαζάκη Ανδρεαδάκη κάτοικο Αθηνών και 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. 

Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, κάτοικο Καρπενησίου συνομολογούν και συναποδέχονται 

τα ακόλουθα : 

 

Προοίμιο 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

σύμφωνα με: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/A/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

2014/25/ΕΕ.» 

3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α /́22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
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Πολιτισμού & Αθλητισμού κτλ» 

4. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού». 

5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 

Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/28-12-09). 

7. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 

γένει έργων». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων» όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α 

και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 

85)  και με το άρθρο 74 του ν. 4483/17. 

Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/A’/5-11-2016) «Διορισμός, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠΑ/Α1/272598/33659/30330/ 

23405/6-10-2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) για το διορισμό 

μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

11. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ/Β/1298/ 12-04-2018) 

Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στο Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 

Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

12. Το άρθρο 1 παρ.6, παρ. στ’ του Ν. 1256/1982.  

13. Την υπ’ αριθ. 201/2016 (ΑΔΑ: 6ΑΒΖ7ΛΗ-ΦΟΑ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ένταξης 

(χρηματοδότησης) του έργου στη ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

14. Την υπ’ αρ. 128932/06-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΖ94653Ο7-7ΝΓ) Απόφαση του 

ΥΠΟΙΑΝ, με την οποία το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 766 του 

ΠΔΕ 2016 με κωδικό 2016ΕΠ76600006 και προϋπολογισμό 437.000,00€. 

15. Τη ΣΑΕΠ 766-Τροπ. 0 του ΠΔΕ 2018 (ΑΔΑ: 6ΥΠΗ465ΧΙ8-ΗΩΙ), στην οποία 
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περιλαμβάνεται και το εν λόγω έργο 

16. Την υπ΄αρ.   …… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για 

την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α. και 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση και 

ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου», καθώς και την αρ. ……………. Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, περί ελέγχου 

νομιμότητας αυτής 

17. Την υπ’ αρ. ……… πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου /Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. 

Φθιώτιδας, σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσης Προγραμματικής 

Σύμβασης 

18. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/260807/22581/1704/ 601/7-9-2016 

Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΚΡΜ4653Π4-9ΦΜ) περί έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης και 

ανάδειξης του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα στη θέση «Κυδωνιές» Ορχομενού 

Βοιωτίας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

19. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/251457/163193/6949/ 

2677/22-8-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω5ΨΟ4653Π4-0Λ5) περί έγκρισης εκτέλεσης των 

εργασιών του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου 

Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του έργου 

«Αποκατάσταση και Ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό 

Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία 

από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.  

20. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ στην υπ’ αριθμ. 46/19-12-2017 συνεδρίασή 

του (θέμα 9ο) για έγκριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς 

ακινήτων: α) φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου και Μαρίας Γκιζίμη και β) 

Ν.Κούκου για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου τροπαίου Σύλλα στη 

θέση “Κυδωνιές” Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την 

εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 

διαδικασίες υλοποίησής του. 

Άρθρο 1  

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα 

ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

 Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 
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 Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2). 

 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

 Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4). 

 Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 5). 

 Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος 

(άρθρο 6). 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7). 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8). 

 Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες του 

(άρθρο 9) 

 Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 10) 

 Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11)  

 Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12). 

 

Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος 

 
Μεταξύ Ορχομενού και Πύργου, στη θέση «Κυδωνιά» και ειδικότερα στο αγροτεμάχιο 

ιδιοκτησίας Κ. Γκιζίμη, εντοπίστηκε κατά τα έτη 2004 και 2015 το τρόπαιο που ανίδρυσε ο 

Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας μετά τη νίκη του επί του βασιλιά του Πόντου 

Μιθδριδάτη Στ’ Ευπάτορος, το 86 π.Χ.  

Η ταύτιση του μνημείου με το μνημείο του Σύλλα, το οποίο ήταν γνωστό και στις αρχαίες 

φιλολογικές πηγές, βεβαιώνεται χάρη στην επιγραφή η οποία έχει χαραχθεί σε αρχιτεκτονικό 

μέλος πάνω από τη βάση και αναφέρει το όνομα του αναθέτη, Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας, το 

λόγο της ανέγερσης του μνημείου και τις θεότητες στις οποίες απευθύνεται ο αναθέτης.   

Το μνημείο αποτελείται από τα εξής στοιχεία, τα οποία σώζονται στο σύνολό τους:  

α) τη βάση που συγκροτείται από δύο στρώσεις πωρολίθων και τρεις βαθμίδες ασβεστολίθων 

ως θεμελίωση,  

β) από τον κορμό με σειρά ορθοστατών που φέρουν ανάγλυφη διακόσμηση όπλων (κράνος, 

εγχειρίδιο, λόγχη, τόξο), καλυπτήριους ενεπίγραφους και με ελαφρά καμπύλη απόφυση προς 

τα άνω στην κύρια όψη λίθους, οβελισκοειδές τμήμα, στις όψεις του οποίου εικονίζονται 

ανάγλυφες ωοειδείς ασπίδες σε σωρό, και  
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γ) από την κορύφωση με τη γλυπτή μορφή του τροπαίου, το οποίο αναλύεται σε έναν κορμό 

δέντρου πάνω στον οποίο προσαρμόζεται ο ατομικός αμυντικός οπλισμός, δηλαδή οι 

περικνημίδες, ο θώρακας και το κράνος. Το σύνολο των αρχιτεκτονικών μελών που 

συνιστούσαν το τετράγωνο βάθρο βρέθηκε διασκορπισμένο στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ 

κατά χώρα διατηρείται η ευθυντηρία και η μία πλευρά του πρώτου βάθρου της βαθμίδας.  

Η υλοποίηση του έργου αναστήλωσης και ανάδειξης, που θα εκτελεστεί απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, αποβλέπει στην ανασύνθεση του 

μνημείου κατά χώραν και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ώστε αυτός να είναι 

ευκολότερα προσβάσιμος για τους επισκέπτες, με την διάθεση ικανού χώρου στάθμευσης, 

δυνατότητα στάσης και ανάπαυσης, γενικότερα προσφέροντας συνθήκες φιλικές για το κοινό.  

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών 

για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης-αναστήλωσης  και ανάδειξης του μνημείου του 

Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού, 

ώστε αυτός να είναι ευκολότερα προσβάσιμος για τους επισκέπτες, με την διάθεση ικανού 

χώρου στάθμευσης, δυνατότητα στάσης και ανάπαυσης, γενικότερα προσφέροντας συνθήκες 

φιλικές για το κοινό. 

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, από το γεγονός ότι ο 

Κύριος του Έργου (ΥΠΠΟΑ) δεν δύναται να εκτελέσει το έργο λόγω αδυναμίας διάθεσης 

πόρων.  

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του 

έργου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω 

Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα.  

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού το ΥΠΠΟΑ 

δεν διαθέτει τους πόρους ώστε άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του έργου, ενώ η Περιφέρεια 

στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και 

είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της περιοχής.  

 

Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου 
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Το αντικείμενο ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσης σύμβασης 

περιλαμβάνει : 

 

1. Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μνημείου 

Τροπαίου Σύλλα (1ο Υποέργο) 

Προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις για την εφαρμογή της μελέτης αποκατάστασης και 

ανάδειξης του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που εγκρίθηκε με την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ 

ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/260807/22581/1704/601/7-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΡΜ4653Π4-9ΦΜ) Απόφαση 

του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:   

 Οριστική διαμόρφωση εδάφους  

 Κατασκευή θεμελιώσεων 

 Εργασίες αναστηλωτικές  

 Διαμόρφωση βατών- μη βατών επιφανειών  

 Κατασκευή καθιστικών  

 Κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων 

 Φύτευση (δίκτυο άρδευσης-φύτευσης) 

 Γεωδιασκόπηση ευρύτερης περιοχής 

 Μελέτη αρχιτεκτονική (στάδιο εφαρμογής) 

 Στατική μελέτη (στάδιο εφαρμογής) 

 Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού (ειδικότητες αρχαιολόγου, αρχιτέκτονα, 

συντηρητή, εργατοτεχνίτη) 

 Γεωτεχνική μελέτη 

 Πετρογραφική μελέτη-καθαρισμοί λίθων από επικαθήσεις 

 Φωτισμός (πίνακας ηλεκτρικός, προβολείς) 

 Συμπληρωματική αρχαιολογική διερεύνηση 

 Δημοσίευση και δράσεις προβολής (συνέδριο, πληροφοριακό υλικό ξενόγλωσση 

επιστημονική δημοσίευση) 

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 397.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 
 

2. Απόκτηση εδαφικής έκτασης για την υλοποίηση του έργου (2ο Υποέργο) 

Για την υλοποίηση της μελέτης αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

του Τροπαίου Σύλλα, απαιτείται η απόκτηση των εξής εδαφικών εκτάσεων: α)  αγροτεμαχίου 

ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας  Γκιζίμη (εμβαδού 11.992,42 τμ.), όπου διατηρούνται κατά 

χώραν η ευθυντηρία, η μία πλευρά του πρώτου αναβαθμού της κρηπίδας καθώς και το σύνολο 
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των αρχιτεκτονικών μελών που το αποτελούσαν τη βάση του τροπαίου και β) του προς βορράν 

γειτνιάζοντος αγροτεμαχίου φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Κούκου (εμβαδού 23.687 τμ. περίπου). 

Τα δύο (2) αγροτεμάχια αποτυπώνονται στο σχέδιο με αρ. ΓΣ1 (Γενικό Τοπογραφικό) της 

Μελέτης του έργου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα καλυφθεί η δαπάνη για την απευθείας εξαγορά του 

πρώτου από τα προαναφερθέντα αγροτεμάχια (ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας Γκιζίμη), η 

οποία υπολογίζεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ. Το δεύτερο αγρόκτημα (ιδιοκτησίας Ν. 

Κούκου) θα αποκτηθεί με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού Για την ως άνω διαδικασία απόκτησης των εν λόγω 

αγροτεμαχίων έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 

(Συνεδρία αρ.46/19.12.2017). 

Άρθρο 4 

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες. Ως χρόνος 

έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκεια της μπορεί να 

εφόσον απαιτηθεί, να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλόμενων μελών μέχρι 

και 2 έτη συνολικά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους, σε συνέχεια 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9. Η απόφαση παράτασης 

λαμβάνεται πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης. 

Το χρονοδιάγραμμα της Π.Σ αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 

Άρθρο 5  

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, ενώ 

επικεφαλής του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η κ. Αλεξάνδρα Χαραμή, 

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τα όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου είναι: 

1. «Κύριος του έργου» είναι το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

2. «Φορέας Υλοποίησης» του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του 

ΥΠ.ΠΟ.Α, απολογιστικά και με αυτεπιστασία 

3. «Φορέας Χρηματοδότησης»  του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
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4. «Φορέας λειτουργίας» του έργου είναι το ΥΠ.ΠΟ.Α 

 

Άρθρο 6  

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης τον Προγράμματος 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 437.000,00 ευρώ.  

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, που υλοποιείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 766, με κωδικό έργου 

2016ΕΠ76600006 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 437.000,00€ (ΣΑΕΠ 766-Τροπ. 0 του 

ΠΔΕ 2018 / ΑΔΑ: 6ΥΠΗ465ΧΙ8-ΗΩΙ). 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 
1Ο 

ΥΠΟΕΡΓ
Ο  

Αποκατάσταση και ανάδειξη του 
μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον 
Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου   

(συμπεριλαμβ. 

ΦΠΑ 24% όπου 

απαιτείται) 

1 Οριστική διαμόρφωση εδάφους  20.000,00 

2 Κατασκευή θεμελιώσεων 5.000,00 

3 Εργασίες αναστηλωτικές  70.000,00 

4 Διαμόρφωση βατών- μη βατών επιφανειών  130.000,00 

5 Κατασκευή καθιστικών  5.000,00 

6 Κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων 

 

6.000,00 

7 Φύτευση (δίκτυο άρδευσης-φύτευσης) 10.000,00 

8 Γεωδιασκόπηση ευρύτερης περιοχής 10.000,00 

9 Μελέτη αρχιτεκτονική (στάδιο 

εφαρμογής) 

15.000,00 

10 Στατική μελέτη (στάδιο εφαρμογής) 15.000,00 

11 
Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού 
(ειδικότητες αρχαιολόγου, αρχιτέκτονα, 
συντηρητή, εργατοτεχνίτη) 

50.000,00 

12 Γεωτεχνική μελέτη 6.000,00 

13 
Πετρογραφική μελέτη-καθαρισμοί λίθων 
από επικαθήσεις 4.000,00 

14 Φωτισμός (πίνακας ηλεκτρικός, 6.000,00 
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προβολείς) 

15 Συμπληρωματική αρχαιολογική 

διερεύνηση 

10.000,00 

16 
Δημοσίευση και δράσεις προβολής 
(συνέδριο, πληροφοριακό υλικό 
ξενόγλωσση επιστημονική δημοσίευση) 

20.000,00 

17 Απρόβλεπτα 15.000,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

1Ου 
ΥΠΟΕΡΓ

ΟΥ  

 397.000,00 

2ο 
ΥΠΟΕΡΓ

Ο  

Απόκτηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας 
Κων/νου και Μαρίας Γκιζίμη  

 
 
Για την υλοποίηση της μελέτης 
αποκατάστασης και διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου του Τροπαίου 
Σύλλα, απαιτείται η απόκτηση εδαφικής 
έκτασης που περιλαμβάνει το αγροτεμάχιο 
ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας  Γκιζίμη 
(εμβαδού 11.992,42 τμ.). 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
2ου 

ΥΠΟΕΡΓ
ΟΥ  

 40.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  437.000,00 

 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται από το Φορέα Χρηματοδότησης (Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας) προς τον Φορέα υλοποίησης (ΕΦΑ Βοιωτίας), σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με βάση την πρόοδο των εργασιών στο έργο, όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα και λαμβάνοντας υπ ‘όψη τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας υλοποίησης των έργων απολογιστικά και με αυτεπιστασία του ΥΠ.ΠΟ.Α και 

τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 

Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα 

προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

Άρθρο 7 
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Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

1) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του ΥΠ.ΠΟ.Α αναλαμβάνει: 

 την εκτέλεση του Προγράμματος (υποέργο 1 και υποέργο 2) σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στην παρούσα Σύμβαση και στις 

εγκεκριμένες μελέτες του έργου ή τυχόν συμπληρωματικές που θα 

απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, χωρίς ωστόσο αύξηση του 

προϋπολογισμού της παρούσας Σύμβασης.  

Στο τέλος του έργου υποχρεούται να υποβάλει απολογισμό, ο οποίος θα 

συνταχθεί από την κ. Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και την ομάδα των συνεργατών της. 

 Την παροχή κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης για την υλοποίηση 

της Π.Σ 

 Την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής των 

δαπανών στο Νομικό πρόσωπο ή Υπηρεσία της Περιφέρειας, που θα 

οριστεί ως Διαχειριστής του Έργου στο ΠΔΕ και θα είναι αρμόδιος για τη 

διενέργεια των πληρωμών 

 Τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9  

 Τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων προβολής του έργου και της 

χρηματοδότησής του από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (π.χ 

ενημερωτική πινακίδα, φυλλάδια, κλπ ,όπου θα αναγράφεται η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Φορέας Χρηματοδότησης)  

 Τη διασφάλιση λειτουργίας του έργου μετά το πέρας ισχύος της Π.Σ  

2) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας 

της παρούσης Π.Σ από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν. 

3852/2010- άρθρο 278, όπως ισχύει σήμερα) 

 Τη χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ μέσω της Συλλογικής 

Απόφασης ΣΑΕΠ 766, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού και τις 

διαδικασίες χρηματοδότησης και εφαρμογής του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων 

 Τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9  
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 Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από τις 

αρμοδιότητες της, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας 

εκτέλεσης του έργου και, 

 Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και 

βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μελών από δικαιώματα 

και υποχρεώσεις τους, ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέλη που δεν 

αναγνωρίζονται από την παρούσα Π.Σ 

 

Άρθρο 8 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου 

 
Για την υλοποίηση της μελέτης αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

του Τροπαίου Σύλλα, απαιτείται η απόκτηση των εξής εδαφικών εκτάσεων: α)  αγροτεμαχίου 

ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας  Γκιζίμη (εμβαδού 11.992,42 τμ.), όπου διατηρούνται κατά 

χώραν η ευθυντηρία, η μία πλευρά του πρώτου αναβαθμού της κρηπίδας καθώς και το σύνολο 

των αρχιτεκτονικών μελών που αποτελούσαν τη βάση του τροπαίου και β) του προς βορράν 

γειτνιάζοντος αγροτεμαχίου φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Κούκου (εμβαδού 23.687 τμ. περίπου). 

Τα δύο (2) αγροτεμάχια αποτυπώνονται στο σχέδιο με αρ. ΓΣ1 (Γενικό Τοπογραφικό) της 

Μελέτης του έργου.  

Η κάλυψη της δαπάνης για την απόκτηση του πρώτου αγροτεμαχίου θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις της παρούσης (Υποέργο 2) ενώ το δεύτερο θα αποκτηθεί με τη διαδικασία της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από το ΥΠΠΟΑ για την οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά το 

ΚΑΣ στην αρ.46/19.12.2017 συνεδρία του. 

.  

Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του. 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, 

συμφωνούν στη συγκρότηση 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 
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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 ορίζονται με Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, ενώ οι εκπρόσωποι του ΥΠ.ΠΟΑ ορίζονται με το παρόν, ως ακολούθως: 

1. Από το ΥΠ.ΠΟ.Α / ΕΦΑ Βοιωτίας, η κα _________________________, 

Προϊσταμένη της ΕΦΑ Βοιωτίας,  η οποία θα εκτελεί χρέη Προέδρου, 

αναπληρούμενη από την κα _________________________________, Αναπλ. 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών 

Χώρων, Μνημείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.  

2. Από το ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ η κα _________________________, 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 

αναπληρούμενη από την κα _________________________________, 

αρχαιολόγο του ΥΠΠΟΑ/Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών 

Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών 

και Οργανισμών. 

3. Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η κα  Παπαντωνίου Ισιδώρα, 

Τοπογράφος Μηχανικός με αναπληρώτρια την  κα Βήττα Δήμητρα 

Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση. Ο καθένας 

από τους συμβαλλομένους, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 

αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή αν κριθεί απαραίτητο. Στα μέλη του 

ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

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, ιδίως για την αναγκαιότητα τυχόν 

συμπληρωματικών μελετών ή εργασιών. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται 

από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της 

αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΔΑ: 6ΙΑΒ7ΛΗ-9ΘΖ



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. 

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

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

εγκαίρως, με τον προσφορότερο τρόπο.  

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες στην έδρα της ΕΦΑ Βοιωτίας, στη Θήβα. 

Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, αν προκύψει θέμα, μετά από σχετική 

πρόσκληση του Προέδρου της. 

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που 

υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής. 

5. Η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

6. Επιμέρους Θέματα που αφορούν την λειτουργία της  Επιτροπής μπορεί να καθοριστούν με 

αποφάσεις της. 

Άρθρο 10  

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο 

αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.  

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Αθήνας. 
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Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της σύμβασης 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική εισήγηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ και λήψη Απόφασης των αρμόδιων οργάνων των 

συμβαλλομένων μελών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να 

συμπληρώνεται εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λοιπούς όρους της 

σύμβασης καθώς επίσης και να παραταθεί μέχρι και 2 έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας, λαμβάνοντας υπ ‘όψη τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, τις διαδικασίες 

υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία 

περί εκτελέσεως δημοσίων έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α απολογιστικά και με αυτεπιστασία 

Άρθρο 12  

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 

Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή 

Σύμβαση. 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του χώρου θα είναι η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του ΥΠΠΟΑ.  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη 

τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε έξι (06) πρωτότυπα και έλαβε κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος από τρία (3). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας                                       Για το Υπουργείο  
                                                                                          Πολιτισμού & Αθλητισμού    

                                                                               

       Ο Περιφερειάρχης                                          Η Γ.Γ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 

     

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                     ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας  
και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» 

 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΕΙΔΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

                                    

 

1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
30 MHNEΣ  

                                     

2 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       √                              

3 ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 

        √ √ √ √ √ √ √ √ √                     

4 ΜΕΛΕΤΕΣ (αρχιτ. 
στατικη,γεωτεχνικη
,πετρογρ. κλπ.) 

              √ √ √ √ √                   

5 ΓΕΩΔΙΑΣΚΟΠΗΣ
Η 

               √ √ √                    

6 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                √ √ √ √ √ √ √ √              

7 ΣΥΜΠΛ. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

                   √ √ √ √               

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 

                       √ √             

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕ
Σ 

                      √ √ √ √ √           

10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΑΤΩΝ-ΜΗ 
ΒΑΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

                         √ √           

11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

                          √ √          

12 ΦΥΤΕΥΣΗ                             √ √        
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13 ΦΩΤΙΣΜΟΣ                            √ √ √        
14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ 
                           √ √         

15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩ
Ν ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

                             √ √ √      

16 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

             √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

17 Παράδοση και 
παραλαβή του 
έργου 

                                    √ 
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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. εγκρίνει τη σύναψη και το Σχέδιο   Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  , για 
την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2016ΕΠ76600006 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 
ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» και 
προϋπολογισμό 437.000,00  €, 2.εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και 3. ορίζει ένα  μέλος  και τον  
αναπληρωτή  αυτού, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο  Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

 Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η κα  Παπαντωνίου Ισιδώρα, 
Τοπογράφος Μηχανικός με αναπληρώτρια την  κα Βήττα Δήμητρα 
Μηχανολόγο Μηχανικό. 

 
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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ΣΧΕΔΙΟ 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό 
Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την …..… 2018, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Μαρία 

Βλαζάκη Ανδρεαδάκη κάτοικο Αθηνών και 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. 

Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, κάτοικο Καρπενησίου συνομολογούν και συναποδέχονται 

τα ακόλουθα : 

Προοίμιο 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

σύμφωνα με: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/A/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

2014/25/ΕΕ.» 

3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α /́22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού & Αθλητισμού κτλ» 

4. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού». 

5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 

Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/28-12-09). 

7. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 

γένει έργων». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων» όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α 
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και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 

85)  και με το άρθρο 74 του ν. 4483/17. 

Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/A’/5-11-2016) «Διορισμός, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠΑ/Α1/272598/33659/30330/ 

23405/6-10-2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) για το διορισμό 

μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

11. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ/Β/1298/ 12-04-2018) 

Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στο Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 

Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

12. Το άρθρο 1 παρ.6, παρ. στ’ του Ν. 1256/1982.  

13. Την υπ’ αριθ. 201/2016 (ΑΔΑ: 6ΑΒΖ7ΛΗ-ΦΟΑ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ένταξης 

(χρηματοδότησης) του έργου στη ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

14. Την υπ’ αρ. 128932/06-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΖ94653Ο7-7ΝΓ) Απόφαση του 

ΥΠΟΙΑΝ, με την οποία το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 766 του 

ΠΔΕ 2016 με κωδικό 2016ΕΠ76600006 και προϋπολογισμό 437.000,00€. 

15. Τη ΣΑΕΠ 766-Τροπ. 0 του ΠΔΕ 2018 (ΑΔΑ: 6ΥΠΗ465ΧΙ8-ΗΩΙ), στην οποία 

περιλαμβάνεται και το εν λόγω έργο 

16. Την υπ΄αρ.   …… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για 

την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α. και 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση και 

ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου», καθώς και την αρ. ……………. Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, περί ελέγχου 

νομιμότητας αυτής 

17. Την υπ’ αρ. ……… πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου /Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. 

Φθιώτιδας, σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσης Προγραμματικής 

Σύμβασης 

18. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/260807/22581/1704/ 601/7-9-2016 

Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΚΡΜ4653Π4-9ΦΜ) περί έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης και 
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ανάδειξης του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα στη θέση «Κυδωνιές» Ορχομενού 

Βοιωτίας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

19. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/251457/163193/6949/ 

2677/22-8-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω5ΨΟ4653Π4-0Λ5) περί έγκρισης εκτέλεσης των 

εργασιών του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου 

Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του έργου 

«Αποκατάσταση και Ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό 

Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία 

από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.  

20. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ στην υπ’ αριθμ. 46/19-12-2017 συνεδρίασή 

του (θέμα 9ο) για έγκριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς 

ακινήτων: α) φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου και Μαρίας Γκιζίμη και β) 

Ν.Κούκου για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου τροπαίου Σύλλα στη 

θέση “Κυδωνιές” Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την 

εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 

διαδικασίες υλοποίησής του. 

Άρθρο 1  

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα 

ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

 Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

 Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2). 

 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

 Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4). 

 Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 5). 

 Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος 

(άρθρο 6). 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7). 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8). 

 Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες του 

(άρθρο 9) 

 Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 10) 

 Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11)  

 Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12). 
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Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος 

 
Μεταξύ Ορχομενού και Πύργου, στη θέση «Κυδωνιά» και ειδικότερα στο αγροτεμάχιο 

ιδιοκτησίας Κ. Γκιζίμη, εντοπίστηκε κατά τα έτη 2004 και 2015 το τρόπαιο που ανίδρυσε ο 

Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας μετά τη νίκη του επί του βασιλιά του Πόντου 

Μιθδριδάτη Στ’ Ευπάτορος, το 86 π.Χ.  

Η ταύτιση του μνημείου με το μνημείο του Σύλλα, το οποίο ήταν γνωστό και στις αρχαίες 

φιλολογικές πηγές, βεβαιώνεται χάρη στην επιγραφή η οποία έχει χαραχθεί σε αρχιτεκτονικό 

μέλος πάνω από τη βάση και αναφέρει το όνομα του αναθέτη, Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας, το 

λόγο της ανέγερσης του μνημείου και τις θεότητες στις οποίες απευθύνεται ο αναθέτης.   

Το μνημείο αποτελείται από τα εξής στοιχεία, τα οποία σώζονται στο σύνολό τους:  

α) τη βάση που συγκροτείται από δύο στρώσεις πωρολίθων και τρεις βαθμίδες ασβεστολίθων 

ως θεμελίωση,  

β) από τον κορμό με σειρά ορθοστατών που φέρουν ανάγλυφη διακόσμηση όπλων (κράνος, 

εγχειρίδιο, λόγχη, τόξο), καλυπτήριους ενεπίγραφους και με ελαφρά καμπύλη απόφυση προς 

τα άνω στην κύρια όψη λίθους, οβελισκοειδές τμήμα, στις όψεις του οποίου εικονίζονται 

ανάγλυφες ωοειδείς ασπίδες σε σωρό, και  

γ) από την κορύφωση με τη γλυπτή μορφή του τροπαίου, το οποίο αναλύεται σε έναν κορμό 

δέντρου πάνω στον οποίο προσαρμόζεται ο ατομικός αμυντικός οπλισμός, δηλαδή οι 

περικνημίδες, ο θώρακας και το κράνος. Το σύνολο των αρχιτεκτονικών μελών που 

συνιστούσαν το τετράγωνο βάθρο βρέθηκε διασκορπισμένο στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ 

κατά χώρα διατηρείται η ευθυντηρία και η μία πλευρά του πρώτου βάθρου της βαθμίδας.  

Η υλοποίηση του έργου αναστήλωσης και ανάδειξης, που θα εκτελεστεί απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, αποβλέπει στην ανασύνθεση του 

μνημείου κατά χώραν και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, ώστε αυτός να είναι 

ευκολότερα προσβάσιμος για τους επισκέπτες, με την διάθεση ικανού χώρου στάθμευσης, 

δυνατότητα στάσης και ανάπαυσης, γενικότερα προσφέροντας συνθήκες φιλικές για το κοινό.  

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 
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Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών 

για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης-αναστήλωσης  και ανάδειξης του μνημείου του 

Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού, 

ώστε αυτός να είναι ευκολότερα προσβάσιμος για τους επισκέπτες, με την διάθεση ικανού 

χώρου στάθμευσης, δυνατότητα στάσης και ανάπαυσης, γενικότερα προσφέροντας συνθήκες 

φιλικές για το κοινό. 

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, από το γεγονός ότι ο 

Κύριος του Έργου (ΥΠΠΟΑ) δεν δύναται να εκτελέσει το έργο λόγω αδυναμίας διάθεσης 

πόρων.  

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του 

έργου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω 

Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα.  

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού το ΥΠΠΟΑ 

δεν διαθέτει τους πόρους ώστε άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του έργου, ενώ η Περιφέρεια 

στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και 

είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της περιοχής.  

Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Το αντικείμενο ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσης σύμβασης 

περιλαμβάνει : 

 

1. Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μνημείου 

Τροπαίου Σύλλα (1ο Υποέργο) 

Προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις για την εφαρμογή της μελέτης αποκατάστασης και 

ανάδειξης του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που εγκρίθηκε με την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ 

ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/260807/22581/1704/601/7-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΡΜ4653Π4-9ΦΜ) Απόφαση 

του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:   

 Οριστική διαμόρφωση εδάφους  

 Κατασκευή θεμελιώσεων 

 Εργασίες αναστηλωτικές  

 Διαμόρφωση βατών- μη βατών επιφανειών  

 Κατασκευή καθιστικών  
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 Κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων 

 Φύτευση (δίκτυο άρδευσης-φύτευσης) 

 Γεωδιασκόπηση ευρύτερης περιοχής 

 Μελέτη αρχιτεκτονική (στάδιο εφαρμογής) 

 Στατική μελέτη (στάδιο εφαρμογής) 

 Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού (ειδικότητες αρχαιολόγου, αρχιτέκτονα, 

συντηρητή, εργατοτεχνίτη) 

 Γεωτεχνική μελέτη 

 Πετρογραφική μελέτη-καθαρισμοί λίθων από επικαθήσεις 

 Φωτισμός (πίνακας ηλεκτρικός, προβολείς) 

 Συμπληρωματική αρχαιολογική διερεύνηση 

 Δημοσίευση και δράσεις προβολής (συνέδριο, πληροφοριακό υλικό ξενόγλωσση 

επιστημονική δημοσίευση) 

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 397.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 
 

2. Απόκτηση εδαφικής έκτασης για την υλοποίηση του έργου (2ο Υποέργο) 

Για την υλοποίηση της μελέτης αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

του Τροπαίου Σύλλα, απαιτείται η απόκτηση των εξής εδαφικών εκτάσεων: α)  αγροτεμαχίου 

ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας  Γκιζίμη (εμβαδού 11.992,42 τμ.), όπου διατηρούνται κατά 

χώραν η ευθυντηρία, η μία πλευρά του πρώτου αναβαθμού της κρηπίδας καθώς και το σύνολο 

των αρχιτεκτονικών μελών που το αποτελούσαν τη βάση του τροπαίου και β) του προς βορράν 

γειτνιάζοντος αγροτεμαχίου φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Κούκου (εμβαδού 23.687 τμ. περίπου). 

Τα δύο (2) αγροτεμάχια αποτυπώνονται στο σχέδιο με αρ. ΓΣ1 (Γενικό Τοπογραφικό) της 

Μελέτης του έργου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα καλυφθεί η δαπάνη για την απευθείας εξαγορά του 

πρώτου από τα προαναφερθέντα αγροτεμάχια (ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας Γκιζίμη), η 

οποία υπολογίζεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ. Το δεύτερο αγρόκτημα (ιδιοκτησίας Ν. 

Κούκου) θα αποκτηθεί με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού Για την ως άνω διαδικασία απόκτησης των εν λόγω 

αγροτεμαχίων έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 

(Συνεδρία αρ.46/19.12.2017). 

Άρθρο 4 

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες. Ως χρόνος 

έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκεια της μπορεί να 
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εφόσον απαιτηθεί, να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλόμενων μελών μέχρι 

και 2 έτη συνολικά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους, σε συνέχεια 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9. Η απόφαση παράτασης 

λαμβάνεται πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης. 

Το χρονοδιάγραμμα της Π.Σ αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 

Άρθρο 5  

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, ενώ 

επικεφαλής του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η κ. Αλεξάνδρα Χαραμή, 

Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τα όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου είναι: 

1. «Κύριος του έργου» είναι το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

2. «Φορέας Υλοποίησης» του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του 

ΥΠ.ΠΟ.Α, απολογιστικά και με αυτεπιστασία 

3. «Φορέας Χρηματοδότησης»  του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

4. «Φορέας λειτουργίας» του έργου είναι το ΥΠ.ΠΟ.Α 

 

Άρθρο 6  

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης τον Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 437.000,00 ευρώ.  

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, που υλοποιείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 766, με κωδικό έργου 

2016ΕΠ76600006 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 437.000,00€ (ΣΑΕΠ 766-Τροπ. 0 του 

ΠΔΕ 2018 / ΑΔΑ: 6ΥΠΗ465ΧΙ8-ΗΩΙ). 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 
1Ο 

ΥΠΟΕΡΓ
Ο  

Αποκατάσταση και ανάδειξη του 
μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον 
Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου   

(συμπεριλαμβ. 

ΦΠΑ 24% όπου 

απαιτείται) 

1 Οριστική διαμόρφωση εδάφους  20.000,00 
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2 Κατασκευή θεμελιώσεων 5.000,00 

3 Εργασίες αναστηλωτικές  70.000,00 

4 Διαμόρφωση βατών- μη βατών επιφανειών  130.000,00 

5 Κατασκευή καθιστικών  5.000,00 

6 Κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων 

 

6.000,00 

7 Φύτευση (δίκτυο άρδευσης-φύτευσης) 10.000,00 

8 Γεωδιασκόπηση ευρύτερης περιοχής 10.000,00 

9 Μελέτη αρχιτεκτονική (στάδιο 

εφαρμογής) 

15.000,00 

10 Στατική μελέτη (στάδιο εφαρμογής) 15.000,00 

11 
Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού 
(ειδικότητες αρχαιολόγου, αρχιτέκτονα, 
συντηρητή, εργατοτεχνίτη) 

50.000,00 

12 Γεωτεχνική μελέτη 6.000,00 

13 
Πετρογραφική μελέτη-καθαρισμοί λίθων 
από επικαθήσεις 4.000,00 

14 Φωτισμός (πίνακας ηλεκτρικός, 

προβολείς) 

6.000,00 

15 Συμπληρωματική αρχαιολογική 

διερεύνηση 

10.000,00 

16 
Δημοσίευση και δράσεις προβολής 
(συνέδριο, πληροφοριακό υλικό 
ξενόγλωσση επιστημονική δημοσίευση) 

20.000,00 

17 Απρόβλεπτα 15.000,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

1Ου 
ΥΠΟΕΡΓ

ΟΥ  

 397.000,00 

2ο 
ΥΠΟΕΡΓ

Ο  

Απόκτηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας 
Κων/νου και Μαρίας Γκιζίμη  

 
 
Για την υλοποίηση της μελέτης 
αποκατάστασης και διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου του Τροπαίου 
Σύλλα, απαιτείται η απόκτηση εδαφικής 
έκτασης που περιλαμβάνει το αγροτεμάχιο 
ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας  Γκιζίμη 
(εμβαδού 11.992,42 τμ.). 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
2ου 

ΥΠΟΕΡΓ
 40.000,00 
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ΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  437.000,00 

 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται από το Φορέα Χρηματοδότησης (Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας) προς τον Φορέα υλοποίησης (ΕΦΑ Βοιωτίας), σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με βάση την πρόοδο των εργασιών στο έργο, όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα και λαμβάνοντας υπ ‘όψη τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας υλοποίησης των έργων απολογιστικά και με αυτεπιστασία του ΥΠ.ΠΟ.Α και 

τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 

Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα 

προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 

Άρθρο 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

1) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του ΥΠ.ΠΟ.Α αναλαμβάνει: 

 την εκτέλεση του Προγράμματος (υποέργο 1 και υποέργο 2) σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στην παρούσα Σύμβαση και στις 

εγκεκριμένες μελέτες του έργου ή τυχόν συμπληρωματικές που θα 

απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, χωρίς ωστόσο αύξηση του 

προϋπολογισμού της παρούσας Σύμβασης.  

Στο τέλος του έργου υποχρεούται να υποβάλει απολογισμό, ο οποίος θα 

συνταχθεί από την κ. Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και την ομάδα των συνεργατών της. 

 Την παροχή κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης για την υλοποίηση 

της Π.Σ 

 Την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής των 

δαπανών στο Νομικό πρόσωπο ή Υπηρεσία της Περιφέρειας, που θα 

οριστεί ως Διαχειριστής του Έργου στο ΠΔΕ και θα είναι αρμόδιος για τη 

διενέργεια των πληρωμών 

 Τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9  

 Τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων προβολής του έργου και της 

χρηματοδότησής του από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (π.χ 
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ενημερωτική πινακίδα, φυλλάδια, κλπ ,όπου θα αναγράφεται η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Φορέας Χρηματοδότησης)  

 Τη διασφάλιση λειτουργίας του έργου μετά το πέρας ισχύος της Π.Σ  

2) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας 

της παρούσης Π.Σ από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν. 

3852/2010- άρθρο 278, όπως ισχύει σήμερα) 

 Τη χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ μέσω της Συλλογικής 

Απόφασης ΣΑΕΠ 766, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού και τις 

διαδικασίες χρηματοδότησης και εφαρμογής του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων 

 Τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9  

 Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από τις 

αρμοδιότητες της, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας 

εκτέλεσης του έργου και, 

 Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και 

βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μελών από δικαιώματα 

και υποχρεώσεις τους, ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέλη που δεν 

αναγνωρίζονται από την παρούσα Π.Σ 

 

Άρθρο 8 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου 

 
Για την υλοποίηση της μελέτης αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

του Τροπαίου Σύλλα, απαιτείται η απόκτηση των εξής εδαφικών εκτάσεων: α)  αγροτεμαχίου 

ιδιοκτησίας Κων/νου και Μαρίας  Γκιζίμη (εμβαδού 11.992,42 τμ.), όπου διατηρούνται κατά 

χώραν η ευθυντηρία, η μία πλευρά του πρώτου αναβαθμού της κρηπίδας καθώς και το σύνολο 

των αρχιτεκτονικών μελών που αποτελούσαν τη βάση του τροπαίου και β) του προς βορράν 

γειτνιάζοντος αγροτεμαχίου φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Κούκου (εμβαδού 23.687 τμ. περίπου). 
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Τα δύο (2) αγροτεμάχια αποτυπώνονται στο σχέδιο με αρ. ΓΣ1 (Γενικό Τοπογραφικό) της 

Μελέτης του έργου.  

Η κάλυψη της δαπάνης για την απόκτηση του πρώτου αγροτεμαχίου θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις της παρούσης (Υποέργο 2) ενώ το δεύτερο θα αποκτηθεί με τη διαδικασία της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από το ΥΠΠΟΑ για την οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά το 

ΚΑΣ στην αρ.46/19.12.2017 συνεδρία του. 

Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του. 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, 

συμφωνούν στη συγκρότηση 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 ορίζονται με Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, ενώ οι εκπρόσωποι του ΥΠ.ΠΟΑ ορίζονται με το παρόν, ως ακολούθως: 

1. Από το ΥΠ.ΠΟ.Α / ΕΦΑ Βοιωτίας, η κα _________________________, 

Προϊσταμένη της ΕΦΑ Βοιωτίας,  η οποία θα εκτελεί χρέη Προέδρου, 

αναπληρούμενη από την κα _________________________________, 

Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών & Κλασικών 

Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Βοιωτίας.  

2. Από το ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ η κα _________________________, 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 

αναπληρούμενη από την κα _________________________________, 

αρχαιολόγο του ΥΠΠΟΑ/Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών 

Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών 

και Οργανισμών. 

3. Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η κα  Παπαντωνίου Ισιδώρα, 

Τοπογράφος Μηχανικός με αναπληρώτρια την  κα Βήττα Δήμητρα 

Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση. Ο καθένας 

από τους συμβαλλομένους, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 

αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή αν κριθεί απαραίτητο. Στα μέλη του 
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ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

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, ιδίως για την αναγκαιότητα τυχόν 

συμπληρωματικών μελετών ή εργασιών. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται 

από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της 

αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της 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. 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται 

τα μέλη της εγκαίρως, με τον προσφορότερο τρόπο.  

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες στην έδρα της ΕΦΑ Βοιωτίας, στη Θήβα. 

Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, αν προκύψει θέμα, μετά από σχετική 

πρόσκληση του Προέδρου της. 

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που 

υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής. 

5. Η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

6. Επιμέρους Θέματα που αφορούν την λειτουργία της  Επιτροπής μπορεί να καθοριστούν με 

αποφάσεις της. 

Άρθρο 10  

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες 
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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 

αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο 

αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.  

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της σύμβασης 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική εισήγηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ και λήψη Απόφασης των αρμόδιων οργάνων των 

συμβαλλομένων μελών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να 

συμπληρώνεται εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λοιπούς όρους της 

σύμβασης καθώς επίσης και να παραταθεί μέχρι και 2 έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας, λαμβάνοντας υπ ‘όψη τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, τις διαδικασίες 

υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία 

περί εκτελέσεως δημοσίων έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α απολογιστικά και με αυτεπιστασία 

Άρθρο 12  

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 

Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή 

Σύμβαση. 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του χώρου θα είναι η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του ΥΠΠΟΑ.  
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη 

τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε έξι (06) πρωτότυπα και έλαβε κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος από τρία (3). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας                                       Για το Υπουργείο  
                                                                                          Πολιτισμού & Αθλητισμού    

                                                                               

       Ο Περιφερειάρχης                                          Η Γ.Γ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 

     

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                     ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας  

και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» 
 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΕΙΔΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

                                    

 

1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
30 MHNEΣ  

                                     

2 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       √                              

3 ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 

        √ √ √ √ √ √ √ √ √                     

4 ΜΕΛΕΤΕΣ (αρχιτ. 
στατικη,γεωτεχνικη
,πετρογρ. κλπ.) 

              √ √ √ √ √                   

5 ΓΕΩΔΙΑΣΚΟΠΗΣ
Η 

               √ √ √                    

6 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                √ √ √ √ √ √ √ √              

7 ΣΥΜΠΛ. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

                   √ √ √ √               

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 

                       √ √             

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕ
Σ 

                      √ √ √ √ √           

10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΑΤΩΝ-ΜΗ 
ΒΑΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

                         √ √           

11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

                          √ √          

12 ΦΥΤΕΥΣΗ                             √ √        
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13 ΦΩΤΙΣΜΟΣ                            √ √ √        
14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ 
                           √ √         

15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩ
Ν ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

                             √ √ √      

16 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

             √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

17 Παράδοση και 
παραλαβή του 
έργου 

                                    √ 
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