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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
229/2018
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 43Ο
H.Δ.

Εισηγητής

Ανάκληση της υπ’ αρ. 80/2018 Απόφασης του Π.Σ. της Π.Σ.Ε. και εκ νέου έγκριση
σύναψης, σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας του O .Λ. Ν .Ε. (ΟΡ Γ ΑΝ ΙΣ ΜΟ Υ Λ ΙΜΕ ΝΩ Ν Ν . Ε ΥΒΟ ΙΑ Σ Α.Ε ) κα ι τ ο υ Δήμου
Χαλκιδέων για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ»,
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Πριν από την 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 :

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

12
Κατσαρός Χαράλαμπος
13
Κελαϊδίτης Γεώργιος
14
Κοντζιάς Ιωάννης
15
Κούκουζας Ευάγγελος
16
Κυρίτσης Δημήτριος
17
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
18
Μπακομήτρος Κων/νος
19
Μπουρμάς Ηλίας
20
Παπαναστασίου Ασημίνα
21
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
22
Περγαντάς Ιωάννης
23
Περλεπές Ιωάννης
24
Σανίδας Ηλίας
25
Σανιδάς Χαράλαμπος
26
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
27
Τσιτσάνης Λάμπρος
28
Φακίτσας Βασίλειος
29
Χειμάρας Θεμιστοκλής
30
Ψυχογιός Γεώργιος
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

Απών/ούσα

√

√

√
√
√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

√
√
√
√
√
√

15
16
17
18

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25

19
20

6

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα Απών/ούσα
Παρασκευάς Δρόσος
√
Αλαμπάνου Δέσποινα
√
Σύρου Ελένη
√
Γρεβενίτης Θωμάς
√
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
√
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√
Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√
«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Παπαευσταθίου Παναγιώτης
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Ευαγγελίου Παναγιώτης

√
√
√
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
√
Πάνος Θεόδωρος
√
«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
√
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√
«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
Γιανναράκης Ιωάννης
√

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

18

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.

2
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο
στον εισηγητή του 43ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με
αριθμ πρωτ. 134333/1244/8-6-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:
ΣΧΕΤ.
:

H πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο του θέματος, σε συνέχεια της αρ. 183/2017 Απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (Α∆Α: 7Μ5Α7ΛΗ-ΠΥΓ) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και εντάχθηκε στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 766 με Κ.Α. 2017ΕΠ76600022
και προϋπολογισμό 527.000,00 €, με την 128178/22-11-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: Ψ95Μ465ΧΙ8-Ο6Μ). Με την και την αριθμ.
143669/28-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΓΑ465ΧΙ8-ΤΧΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης τροποποιήθηκαν οι πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ766 για το έτος 2017 και
με την αριθμ. 47731/4-5-2018 (ΑΔΑ:6ΥΠΗ465ΧΙ8-ΗΩΙ) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ766 για το έτος 2018.
Με την υπ’ αρ. 80/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε Σχέδιο
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του
Δήμου Χαλκιδέων, για την εκτέλεση του έργου. Στην συνέχεια με την υπ’ αρ. 5/7/2018
Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ακυρώθηκε
η υπ’ αρ. 80/2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι: «… δεν
είχε ακόμα χορηγηθεί στον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. (ΟΛΝΕ) η απαιτούμενη
από το νόμο σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας……».
Το Γενικό Επιτελείου Ναυτικού με το αριθμ. πρωτ. Φ.858.7/70/181489/22-5-2018
έγγραφό του εκφράζει την
σύμφωνη γνώμη του επι της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης.
Με το αριθμ. πρωτ. 3113.6/37822/2018/21-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χορηγεί σύμφωνη γνώμη επί της εν λόγω
Προγραμματικής Σύμβασης με αναφορά στην απόφαση 80/2018 του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, από το
γεγονός ότι αφενός ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του
έργου, και αφετέρου ο Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό, ενώ ο Δήμος
Χαλκιδέων έχει συμβάλει στην ωρίμανση της μελέτης του έργου και έχει υπό εκτέλεση
βεβαρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ η Περιφέρεια στερείται της αρμοδιότητας. Η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας έχει πλήρη φάκελο μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς επίσης διαθέτει
γνώση του φυσικού αντικειμένου και μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και
διαχείριση αντίστοιχων έργων, τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα. Επίσης η μελέτη
του έργου είναι ενιαία και το αντίστοιχο έργο αναπτύσσεται σε επιφάνειες αρμοδιότητας
ΟΛΝΕ και του Δήμου Χαλκιδέων. Με την
Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το
πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Ο.Λ.Ν.Ε., και του
Δήμου Χαλκιδέων και προσδιορίζονται ο τρόπος και οι όροι αυτής για την υλοποίηση του
έργου.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το ως άνω έργο αφορά
εργασίες διαμόρφωσης στην παραλία Ν. Αρτάκης. To μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών θα
εκτελεστεί εντός της ζώνης λιμένος (αρμοδιότητας Ο.Λ.Ν.Ε.) και ένα μικρό τμήμα εντός
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σχεδίου πόλης (αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων). Συγκεκριμένα η ανάπλαση θα
πραγματοποιηθεί στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 527.000,00 €, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες,
απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. Η ωριμότητα του έργου βρίσκεται σε ικανοποιητικό
βαθμό (σύνταξη τευχών δημοπράτησης).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την σχετική πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την ανάκληση της υπ’ αρ. 80/2018 Απόφασης του Π.Σ. της Π.Σ.Ε., κατ’ εφαρμογή της
υπ’ αρ. 5/7/2018 Απόφασης της Επιτροπής του Άρθρου 18 Ν.2218/94 της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Β. 1. Την έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Ο.Λ.Ν.Ε. και του Δήμου Χαλκιδέων, για την
υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600022 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ» και προϋπολογισμό 527.000,00 €,
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης
3. Τον ορισμό δύο (2) μελών και των αναπληρωτών αυτών, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Να ζητηθεί εκ νέου η σύμφωνη γνώμη του Υ.Ε.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν.2971/2001, πριν την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής
σύμβασης, καθόσον η σύμφωνη γνώμη μνημονεύει την υπ’ αρ. 80/2018 Απόφασης
του Π.Σ. της Π.Σ.Ε. που ακυρώθηκε με την υπ’ αρ. 5/7/2018 Απόφαση της
Επιτροπής του Άρθρου 18 του Ν.2218/94.

Συνημμένα :
-Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ»

Στη Χαλκίδα, σήμερα την … του μηνός ………… του έτους 2018, ημέρα …………… οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:
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1. Ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Χαλκιδέων:
 Ο Ο.Λ.Ν.Ε που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997315291/ΔΟΥ Χαλκίδας) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δ. Παπανδρέου, και
 Ο Δήμος Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997591353/ΔΟΥ
Χαλκίδας) και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Χρήστο Δ. Παγώνη,
και οι οποίοι στο εξής χάριν συντομίας θα αποκαλούνται «Κύριος του Έργου»,
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718/ΔΟΥ
Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει (άρθ. 8 του ν.4071/2012- ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 4257/2014 - ΦΕΚ
93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017).
2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α /2712-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-62017).
3. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α/22-02-05), όπως
ισχύει.
4. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως ισχύει.
5. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Μελετών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
άλλες διατάξεις».
11. Το Ν.3986/2014 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
12. Το Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
13. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
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14. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
15. Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», και
ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.
16. Το Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 46 & 51 αυτού.
17. Την από 25-07-2008 θεωρημένη από την τότε Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ευβοίας οριστική μελέτη
λιμενικών έργων διαμορφώσεως παραλίας Ν. Αρτάκης Πινακίδας 5.
18. Την υπ’ αρ. οικ.4825/209158/10-10-2012 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – Πινακίδα 5», της Δ/νσης ΠΕΧΩ
Στερεάς Ελλάδας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε, και των σχετικών σε αυτή γνωμοδοτήσεων
συναρμόδιων υπηρεσιών, ήτοι:
α. Το αρ.Α1/Φ14/26160/1341/21-5-2012 έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και
Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
β. Το αρ.3879/26-9-2011 έγγραφο της ΙΑ’ ΕΠ & ΚΑ Χαλκίδας.
γ. Το αρ.49948/2929/26-9-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας.
δ. Το αρ.Φ.542/12/30-1-2012 έγγραφο του Γ.Ε.Ν.
ε. Το αρ.8221.Τ74/8/11/4-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
στ. Το αρ.Φ 4/4 2170/20-5-2011 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
ζ. Το αρ.65062/629/1-9-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβ/ντος και Ανάπτυξης
Στερ. Ελλάδας της Π.Σ.Ε. με το οποίο μας έστειλε τη δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε.
στον τοπικό Τύπο.
η. Το αρ.97621/843/9-11-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβ/ντος και Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας της Π.Σ.Ε. με το οποίο μας έστειλε το αρ.24/11-10-2012 Πρακτικό
συνεδρίασής της, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί της Μ.Π.Ε του υπόψη
έργου.
θ. Το γεγονός ότι η 23η Ε.Β.Α. δεν απάντησε στην υπηρεσία μας στο προβλεπόμενο
από τις διατάξεις του (8) σχετικού νόμου χρονικό διάστημα.
19. Το υπ’ αρ. 31791/21-7-2017 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Χαλκιδέων,
με το οποίο μας διαβιβάστηκε φάκελος μελέτης για την ένταξη του έργου σε φορέα
χρηματοδότησης και την υλοποίησή του.
20. Το υπ’ αρ. 3108/24-7-2017 έγγραφο του ΟΛΝΕ, σχετικά με σύμφωνη γνώμη για
ένταξη σε φορέα χρηματοδότησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν.
ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ» και υλοποίησής του από τη Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ευβοίας.
21. Την υπ’ αρ. 128178/22-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ95Μ465ΧΙ8-Ο6Μ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη
της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», ποσού 527.000,00 €,
στη ΣΑΕΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με ενάριθμο 2017ΕΠ76600022.
22. Την υπ’ αρ. 24424/423/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΥ07ΛΗ-ΥΦΗ) απόφαση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», συνολικού ποσού 527.000,00 €.
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23. Την υπ’ αρ. .……………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΛΝΕ, μετά από την υπ’ αρ. …………. σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.
και του Υ.Ε.Ν. (βάσει του άρθρου 25 του ν.2971/2001), περί έγκρισης σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και
του Δήμου Χαλκιδέων, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν.
ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. ………………………
(ΑΔΑ:……………) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
24. Την υπ’ αρ. .……………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του Δήμου
Χαλκιδέων, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και
ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. ……………………… (ΑΔΑ:……………) απόφαση
Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας.
25. Την υπ’ αρ. .……………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του Δήμου
Χαλκιδέων, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και
ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. ……………………… (ΑΔΑ:……………) απόφαση
Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας.
26. Την υπ’ αρ. ……/…...2018 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Ν.3852/2010, άρθρο 278.1) ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του Δήμου Χαλκιδέων, για το έργο
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ».
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Περιεχόμενα
Προοίμιο
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων
Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές
Διάρκεια
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7.
8.
9.
10.

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες
Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού
Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 527.000,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης στην παραλία
Ν. Αρτάκης – κατά το μεγαλύτερο τμήμα εντός ζώνης λιμένος (αρμοδιότητας Ο.Λ.Ν.Ε.) και
κατά μικρότερο τμήμα εντός σχεδίου πόλης (αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων), και
συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη,
σύμφωνα με την Πινακίδα 5 που αφορά την ανάπλαση της κεντρικής παραλίας της Ν.
Αρτάκης.
Γενικότερα προβλέπονται:
 Έργα πρασίνου.
 Κατασκευή και πλακοστρώσεις πεζόδρομων – πεζοδρομίων και δίκτυα υποδομής.
 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων.
 Τοποθέτηση ιστών φωτισμού.
 Δημιουργία μικρής πλατείας σε άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο.
Ειδικότερα προβλέπονται:
Στο Τμήμα Α-Β (μεταξύ οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη):
 Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξη με μεταλλικό κιγκλίδωμα του χώρου
πρασίνου.
 Πεζοδρόμηση της οδού περιμετρικά της πλατείας.
 Δημιουργία όπισθεν της πλατείας, εσωτερικού δρόμου ήπιας κυκλοφορίας –
πεζόδρομου.
 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενου δρόμου.
 Λιθεπένδυση υφιστάμενου τοιχίου.
Στο Τμήμα Β-Γ:
 Κατασκευή νέου τοιχίου από σκυρόδεμα.
 Δημιουργία κλίμακας καθόδου και ράμπας.
 Διάστρωση με τσιμεντόπλακες τμημάτων του πεζόδρομου.
 Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου.
Στο Τμήμα Γ-Δ:
 Κατασκευή και λιθεπένδυση τοιχίου από σκυρόδεμα.
Στο Τμήμα Δ-Ε :
 Κατασκευή και λιθεπένδυση τοιχίου από σκυρόδεμα.
 Διάστρωση με τσιμεντόπλακες.
 Τοποθέτηση στηθαίων από σκυρόδεμα.
 Τοποθέτηση φωτιστικών.
 Κατασκευή νέων φρεατίων συλλογής ομβρίων.
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Κύριος του έργου είναι ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Χαλκιδέων, διότι κατά το μεγαλύτερο τμήμα
του το έργο βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και κατά ένα μικρό τμήμα του, εντός
σχεδίου πόλης Ν. Αρτάκης. Η ανάγκη σύναψης της παρούσης προγραμματικής σύμβασης
προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να
χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του έργου και αφετέρου ο Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές
τεχνικό προσωπικό, ενώ ο Δήμος Χαλκιδέων έχει συμβάλει στην ωρίμανση της μελέτης
του έργου και έχει υπό εκτέλεση βεβαρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Επίσης η μελέτη του
έργου είναι ενιαία και το αντίστοιχο έργο αναπτύσσεται σε επιφάνειες με αρμοδιότητα του
ΟΛΝΕ και του Δήμου Χαλκιδέων.
Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και στο υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο
του Έργου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει γνώση του φυσικού αντικειμένου και
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων, τα
οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του ανωτέρω έργου, αφού ο
Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την
υλοποίησή του, ο Δήμος Χαλκιδέων έχει υπό εκτέλεση βεβαρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα,
ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο
και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών, και συμβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των
πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν.
ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ» από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα
υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Καμία
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της
και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη τευχών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). Στη λήψη των αδειοδοτήσεων μπορεί να
συμβάλουν και ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Χαλκιδέων.
2. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
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4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την
οριστική παραλαβή).
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική
και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και
παροχής γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού
του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013 και Ν.
4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

4.1. Ο Κύριος του Έργου (Ο.Λ.Ν.Ε. και Δήμος Χαλκιδέων) αναλαμβάνει έκαστος για
το τμήμα του έργου που ανήκει στην αρμοδιότητά του, όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθρο 2 της παρούσης:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία
πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υλοποίηση του Έργου.
 Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών
και εγκρίσεων (Ο.Λ.Ν.Ε.).
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του, είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να μεριμνήσει για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο μετά από την
υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση αναδόχου, όπου θα αναγράφονται ο
π/υ και η χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια.
 Να μεριμνήσει για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου (δελτία τύπου,
σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο ή/και το ραδιόφωνο.
 Να συμβάλλει στην επικαιροποίηση ή/και τροποποίηση των μελετών, εφ’ όσον
προκύψει ανάγκη, σε συνεργασία με το Φορέα Υλοποίησης του έργου, καθότι οι
σχετικές μελέτες εκπονήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες του (Δήμος Χαλκιδέων).
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) αναλαμβάνει:
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου.
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.
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 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 Να κοινοποιεί στον Κύριο και Συγκύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του
διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της
σχετικής εκτελεστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 527.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 766, με ενάριθμο
2017ΕΠ76600022.
Ο προϋπολογισμός του Έργου με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται
ως εξής:
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

310.000,00

ΓΕ&ΟΕ(18% )
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

55.800,00
365.800,00
54.870,00
1.000,00
3.330,00
425.000,00

Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

102.000,00
527.000,00

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών
μετά την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη
σχετική νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες, αρχίζει από
την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
έργου. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους
ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των
συμβαλλομένων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλαγή στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της και στη χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ νέου σχετική
έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Χαλκίδα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τετραμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από
κάθε συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
1. Κηλίφης Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχ/κός ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον
Κυπαρισσόπουλο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο του Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας.
2. Κοτσιμπού Μαρία, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης,
υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την Παναγουλάκη
Σταυρούλα, Πολιτικό Μηχ/κό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.
Για τον Ο.Λ.Ν.Ε.:
3. Τον/την ………………………….. ως κύριο μέλος, με αναπληρωτή του/της τον/την
………………..……………………..
Για το Δήμο Χαλκιδέων:
4. Τον/την ………………………….. ως κύριο μέλος, με αναπληρωτή του/της τον/την
………………..…………………….
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής
σύμβασης, 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, η 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.
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.
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, 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 επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με
την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες 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 .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που δεν δύναται να
επιλυθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια
Διοικητικά Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή
η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά
για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της
υπογράφεται ως ακολούθως σε επτά αντίτυπα (7).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ο.Λ.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Για το Δήμο Χαλκιδέων
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ»
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Ομόφωνα, Α. ανακαλεί την υπ’ αρ. 80/2018 Απόφαση του Π.Σ. της Π.Σ.Ε., κατ’
εφαρμογή της υπ’ αρ. 5/7/2018 Απόφασης της Επιτροπής του Άρθρου 18 Ν.2218/94
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
και
Β. εγκρίνει:
1. τη σύναψη και το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Ο.Λ.Ν.Ε. και του Δήμου Χαλκιδέων, για την
υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600022 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ» και προϋπολογισμό 527.000,00 €,
2. την εξουσιοδότηση του
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης
3. τον ορισμό δύο (2) μελών και τους αναπληρωτές αυτών, στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το
συνημμένο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
 Κηλίφης Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχ/κός ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον
Κυπαρισσόπουλο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο του Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας.
 Κοτσιμπού Μαρία, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ/κής
Ανάπτυξης, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την
Παναγουλάκη Σταυρούλα, Πολιτικό Μηχ/κό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Εύβοιας
4. Να ζητηθεί εκ νέου η σύμφωνη γνώμη του Υ.Ε.Ν., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2971/2001, πριν την υπογραφή της εν λόγω
Προγραμματικής σύμβασης, καθόσον η σύμφωνη γνώμη μνημονεύει την υπ’ αρ.
80/2018 Απόφασης του Π.Σ. της Π.Σ.Ε. που ακυρώθηκε με την υπ’ αρ. 5/7/2018
Απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 18 του Ν.2218/94.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ»

Στη Χαλκίδα, σήμερα την … του μηνός ………… του έτους 2018, ημέρα …………… οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:
1. Ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Χαλκιδέων:
 Ο Ο.Λ.Ν.Ε που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997315291/ΔΟΥ Χαλκίδας) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δ. Παπανδρέου, και
 Ο Δήμος Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997591353/ΔΟΥ Χαλκίδας) και
εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Χρήστο Δ. Παγώνη,
και οι οποίοι στο εξής χάριν συντομίας θα αποκαλούνται «Κύριος του Έργου»,
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718/ΔΟΥ
Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει (άρθ. 8 του ν.4071/2012- ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 4257/2014 - ΦΕΚ
93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017).
2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α /27-122010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-62017).
3. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α/22-02-05), όπως ισχύει.
4. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως ισχύει.
5. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών
και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
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10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
άλλες διατάξεις».
11. Το Ν.3986/2014 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
12. Το Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
13. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
14. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
15. Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», και
ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.
16. Το Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 46 & 51 αυτού.
17. Την από 25-07-2008 θεωρημένη από την τότε Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ευβοίας οριστική μελέτη
λιμενικών έργων διαμορφώσεως παραλίας Ν. Αρτάκης Πινακίδας 5.
18. Την υπ’ αρ. οικ.4825/209158/10-10-2012 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του
έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – Πινακίδα 5», της Δ/νσης ΠΕΧΩ Στερεάς
Ελλάδας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε, και των σχετικών σε αυτή γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων
υπηρεσιών, ήτοι:
α. Το αρ.Α1/Φ14/26160/1341/21-5-2012 έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
β. Το αρ.3879/26-9-2011 έγγραφο της ΙΑ’ ΕΠ & ΚΑ Χαλκίδας.
γ. Το αρ.49948/2929/26-9-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας.
δ. Το αρ.Φ.542/12/30-1-2012 έγγραφο του Γ.Ε.Ν.
ε.
Το
αρ.8221.Τ74/8/11/4-10-2011
έγγραφο
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
στ. Το αρ.Φ 4/4 2170/20-5-2011 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
ζ. Το αρ.65062/629/1-9-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβ/ντος και Ανάπτυξης Στερ.
Ελλάδας της Π.Σ.Ε. με το οποίο μας έστειλε τη δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. στον τοπικό
Τύπο.
η. Το αρ.97621/843/9-11-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβ/ντος και Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας της Π.Σ.Ε. με το οποίο μας έστειλε το αρ.24/11-10-2012 Πρακτικό συνεδρίασής
της, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί της Μ.Π.Ε του υπόψη έργου.
θ. Το γεγονός ότι η 23η Ε.Β.Α. δεν απάντησε στην υπηρεσία μας στο προβλεπόμενο από
τις διατάξεις του (8) σχετικού νόμου χρονικό διάστημα.
19. Το υπ’ αρ. 31791/21-7-2017 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Χαλκιδέων, με
το οποίο μας διαβιβάστηκε φάκελος μελέτης για την ένταξη του έργου σε φορέα
χρηματοδότησης και την υλοποίησή του.
20. Το υπ’ αρ. 3108/24-7-2017 έγγραφο του ΟΛΝΕ, σχετικά με σύμφωνη γνώμη για ένταξη
σε φορέα χρηματοδότησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ» και
υλοποίησής του από τη Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ευβοίας.
21. Την υπ’ αρ. 128178/22-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ95Μ465ΧΙ8-Ο6Μ) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με
τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
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ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», ποσού 527.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 766
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με
ενάριθμο 2017ΕΠ76600022.
22. Την υπ’ αρ. 24424/423/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΥ07ΛΗ-ΥΦΗ) απόφαση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», συνολικού ποσού 527.000,00 €.
23. Την υπ’ αρ. .……………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΛΝΕ, μετά από την υπ’ αρ. …………. σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και
του Υ.Ε.Ν. (βάσει του άρθρου 25 του ν.2971/2001), περί έγκρισης σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του
Δήμου Χαλκιδέων, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν.
ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. ………………………
(ΑΔΑ:……………) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
24. Την υπ’ αρ. .……………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του Δήμου Χαλκιδέων, για την
υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και ορισμού μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’
αρ. ……………………… (ΑΔΑ:……………) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
25. Την υπ’ αρ. .……………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του Δήμου
Χαλκιδέων, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ», και
ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
καθώς και την υπ’ αρ. ……………………… (ΑΔΑ:……………) απόφαση Ελέγχου
Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
26. Την υπ’ αρ. ……/…...2018 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Ν.3852/2010, άρθρο 278.1) ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του Δήμου Χαλκιδέων, για το έργο
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ».
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
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4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων
5. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές
6. Διάρκεια
7. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες
9. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού
10. Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 527.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία
πρόκειται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης στην παραλία Ν. Αρτάκης – κατά το μεγαλύτερο
τμήμα εντός ζώνης λιμένος (αρμοδιότητας Ο.Λ.Ν.Ε.) και κατά μικρότερο τμήμα εντός σχεδίου
πόλης (αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων), και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη, σύμφωνα με την Πινακίδα 5 που αφορά την ανάπλαση της
κεντρικής παραλίας της Ν. Αρτάκης.
Γενικότερα προβλέπονται:
 Έργα πρασίνου.
 Κατασκευή και πλακοστρώσεις πεζόδρομων – πεζοδρομίων και δίκτυα υποδομής.
 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων.
 Τοποθέτηση ιστών φωτισμού.
 Δημιουργία μικρής πλατείας σε άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο.
Ειδικότερα προβλέπονται:
Στο Τμήμα Α-Β (μεταξύ οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη):
 Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξη με μεταλλικό κιγκλίδωμα του χώρου πρασίνου.
 Πεζοδρόμηση της οδού περιμετρικά της πλατείας.
 Δημιουργία όπισθεν της πλατείας, εσωτερικού δρόμου ήπιας κυκλοφορίας – πεζόδρομου.
 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενου δρόμου.
 Λιθεπένδυση υφιστάμενου τοιχίου.
Στο Τμήμα Β-Γ:
 Κατασκευή νέου τοιχίου από σκυρόδεμα.
 Δημιουργία κλίμακας καθόδου και ράμπας.
 Διάστρωση με τσιμεντόπλακες τμημάτων του πεζόδρομου.
 Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου.
Στο Τμήμα Γ-Δ:
 Κατασκευή και λιθεπένδυση τοιχίου από σκυρόδεμα.
Στο Τμήμα Δ-Ε :
 Κατασκευή και λιθεπένδυση τοιχίου από σκυρόδεμα.
 Διάστρωση με τσιμεντόπλακες.
 Τοποθέτηση στηθαίων από σκυρόδεμα.
 Τοποθέτηση φωτιστικών.
 Κατασκευή νέων φρεατίων συλλογής ομβρίων.
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Κύριος του έργου είναι ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Χαλκιδέων, διότι κατά το μεγαλύτερο τμήμα του
το έργο βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και κατά ένα μικρό τμήμα του, εντός σχεδίου
πόλης Ν. Αρτάκης. Η ανάγκη σύναψης της παρούσης προγραμματικής σύμβασης προέκυψε,
αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την
υλοποίηση του έργου και αφετέρου ο Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό, ενώ ο
Δήμος Χαλκιδέων έχει συμβάλει στην ωρίμανση της μελέτης του έργου και έχει υπό εκτέλεση
βεβαρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Επίσης η μελέτη του έργου είναι ενιαία και το αντίστοιχο έργο
αναπτύσσεται σε επιφάνειες με αρμοδιότητα του ΟΛΝΕ και του Δήμου Χαλκιδέων.
Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και στο υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του
Έργου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει γνώση του φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη
εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων, τα οποία και έχει
ολοκληρώσει παλαιότερα.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του ανωτέρω έργου, αφού ο
Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την
υλοποίησή του, ο Δήμος Χαλκιδέων έχει υπό εκτέλεση βεβαρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει
αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της αναβάθμισης της
ποιότητας ζωής των πολιτών, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε
περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί
ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ» από τον Κύριο του
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής
Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο
Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου
και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη τευχών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). Στη λήψη των αδειοδοτήσεων μπορεί να
συμβάλουν και ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Χαλκιδέων.
2. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
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4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού
του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την
οριστική παραλαβή).
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής
γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013 και Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
4.1. Ο Κύριος του Έργου (Ο.Λ.Ν.Ε. και Δήμος Χαλκιδέων) αναλαμβάνει έκαστος για το
τμήμα του έργου που ανήκει στην αρμοδιότητά του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2
της παρούσης:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και
εγκρίσεων (Ο.Λ.Ν.Ε.).
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αναλαμβάνοντας ο
ίδιος τη λειτουργία του, είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να μεριμνήσει για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο μετά από την
υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση αναδόχου, όπου θα αναγράφονται ο π/υ και
η χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια.
 Να μεριμνήσει για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου (δελτία τύπου, σχετικές
ανακοινώσεις στον τύπο ή/και το ραδιόφωνο.
 Να συμβάλλει στην επικαιροποίηση ή/και τροποποίηση των μελετών, εφ’ όσον προκύψει
ανάγκη, σε συνεργασία με το Φορέα Υλοποίησης του έργου, καθότι οι σχετικές μελέτες
εκπονήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες του (Δήμος Χαλκιδέων).
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) αναλαμβάνει:
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου.
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
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 Να κοινοποιεί στον Κύριο και Συγκύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του
διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής
εκτελεστικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 527.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 766, με ενάριθμο
2017ΕΠ76600022.
Ο προϋπολογισμός του Έργου με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως
εξής:
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

310.000,00

ΓΕ&ΟΕ(18% )
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

55.800,00
365.800,00
54.870,00
1.000,00
3.330,00
425.000,00

Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

102.000,00
527.000,00

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά την
πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες, αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου. Το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους
ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των
συμβαλλομένων.
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Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλαγή στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της και στη χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ νέου σχετική
έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Χαλκίδα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τετραμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
1. Κηλίφης Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχ/κός ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Κυπαρισσόπουλο Ιωάννη,
Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε.
Εύβοιας.
2. Κοτσιμπού Μαρία, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης,
υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την Παναγουλάκη
Σταυρούλα, Πολιτικό Μηχ/κό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.
Για τον Ο.Λ.Ν.Ε.:
3. Τον/την ………………………….. ως κύριο μέλος, με αναπληρωτή του/της τον/την
………………..……………………..
Για το Δήμο Χαλκιδέων:
4. Τον/την ………………………….. ως κύριο μέλος, με αναπληρωτή του/της τον/την
………………..…………………….
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, 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,
η 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.
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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία,
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μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες 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 .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και
να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που δεν δύναται να επιλυθεί από
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Διοικητικά
Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται
ως ακολούθως σε επτά αντίτυπα (7).
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ο.Λ.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Για το Δήμο Χαλκιδέων
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ»
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης: 45 μήνες

2

Προσυμβατικές (εκτελεστικής σύμβασης) διοικητικές ενέργειες εγκρίσεις

3

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου

4

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου – υπογραφή
σύμβασης

5

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου

6

Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου

17

18

19

ο

4 ΤΡΙΜΗΝΟ

ο

3 ΤΡΙΜΗΝΟ

ο

2 ΤΡΙΜΗΝΟ

ο

ο
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ο
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ο

ο
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ο
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2019
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3 ΤΡΙΜΗΝΟ

ο

2 ΤΡΙΜΗΝΟ
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1 ΤΡΙΜΗΝΟ
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