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          Στην Κύμη του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας , σήμερα 31 Οκτωβρίου 
2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο  Ξενοδοχείο Κύμη 
Palace - παραλία Κύμης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 246779/882/25-10-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 10η 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 38ο 

H.Δ. 
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για  την εκτέλεση του  
έργου «Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος» στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε Ευρυτανίας, εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για 
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης.     

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
  
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη 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». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 8η Τακτική Συνεδρίαση. 

ΑΔΑ: 6ΕΝ67ΛΗ-Ζ0Ι



 
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. :  Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 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   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής   √ 
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 21 10 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα έξι (36) και με  δεδομένο ότι 
λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου  η θέση 
παραμένει κενή,  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 
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αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, λόγω απουσίας του 
εισηγητή του 38ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιου  Καραΐσκου, έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος 
την  με   αριθμ πρωτ. 242873/2376/24-10-2018 εισήγησή του   και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

ΣΧΕ
Τ
.: 

Το με αρ. Πρωτ. 242865/19-10-2018 έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με την συνημμένη προγραμματική σύμβαση. 

 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
  

 Το έργο του θέματος, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ766 με ΚΑ 2014ΕΠ76600003 και 
προϋπολογισμό 350.000,00 €. 

 Στις 23-5-2015 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. 

 Στις 24-3-2016 υπογράφηκε η εκτελεστική σύμβαση, μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία,  ποσού 168.000,00 €,  και στην συνέχεια ο εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός του έργου  στην ΣΑΕΠ766 περιορίστηκε στο ύψος της 
σύμβασης. 

 Η   Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε  τα  
πρακτικά: 1/21-4-2014, 2/9-6-2014, 3/3-8-2016, 4/28-9-2016, 5/24-5-2017 και 
6/10-11-2017. 

 Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης στοιχείων  της 
από 23-5-2015 προγραμματικής σύμβασης όπως αποτυπώνεται στα ανωτέρω 
πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 Στις 21/3/2018 υπογράφηκε τροποποίηση της από 24-5-2018  προγραμματικής  
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. 

 Η   Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε  το 
πρακτικό 7/14-9-2018 σύμφωνα με το οποίο υπάρχει αδυναμία ολοκλήρωσης 
της εκτέλεσης του αντικειμένου  του έργου για λόγους που δεν ανάγονται στην 
βούληση των συμβαλλομένων και των   υποχρεώσεων, εντός του 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος.  

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας κατόπιν  συνεργασίας με το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μας διαβίβασαν  την προγραμματική 
σύμβαση για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου:  «Ολοκλήρωση 
εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος» 
στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας με Φορέα Υλοποίησης της Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. Οι εργασίες αφορούν το υπόλοιπο ανεκτέλεστο των 
εργασιών σύμφωνα με τον 2ο Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών και και την 3η 
πιστοποίηση των εργασιών του έργου που ανέρχεται σε 31.333,10 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την σχετική πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
1. Την έγκριση σύναψης και Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο 

«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος» στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε Ευρυτανίας,  μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την ολοκλήρωση  
υλοποίησης  του έργου,  με χρηματοδότηση από την ΣΑΕΠ766 (κωδικός αριθμός 
έργου: 2014ΕΠ76600003)  

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

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. 

 
Συνημμένα :  
-Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 

4071/2012) 

 

 

Μεταξύ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

και 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
για το έργο  

 
«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν 

Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» 
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Οκτώβριος 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – αποκατάσταση του Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» 

 
Στην Αθήνα σήμερα ………………………… οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

"Συμβαλλόμενοι": 
α) Το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από την 

Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, κάτοικο Αθήνας, 
β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,  
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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Προοίμιο 
 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 

 Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/1991 

(ΦΕΚ 122/Α/05-08- 1991). 

 Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

 Τον Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα 

 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

 Τον Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν.4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  

Ελεγκτικό  Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν.4270/2014 (Α’ 143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική 

ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: 6ΕΝ67ΛΗ-Ζ0Ι



 Τον Ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση 

αρχαιολογικών εν γένει έργων» 

 Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος» όπως τροποποιημένο ισχύει. 

 Το Π.Δ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού». 

 Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

 Το ΠΔ 88/ 29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών (ΦΕΚ 160/Α/29. 8.2018). 

 Την υπ’ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-

2015 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
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του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού 

Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/1555934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 

1298/Β΄/12.4.2018) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» 

κατά περίπτωση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/1-06-2017 (ΦΕΚ 1921/Β΄/1-

06-2017) ΥΑ «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή 

υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών 

Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016». 

 Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48133/1693/06-12-1999 (ΦΕΚ 2253/Β/31-

12-1999), Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού χαρακτηρισμού του Ναού του 

Σωτήρος Ανατολικής Φραγκίστας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου,  

  Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/24665/587/05-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΑΓ-986),  

Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού έγκρισης της μελέτης 

«Συντήρηση και αποκατάσταση του μεταβυζαντινού Καθολικού και 

διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της Ι. Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 

στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας»,  

 Την με αρ. πρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ64/94775/2768/03-06-2013 Υ.Α., (ΑΔΑ: 

ΒΕΖΟΓ-36Ξ), «Έγκρισης της μελέτης κατάστασης, διατήρησης και 

παθολογίας των τοιχογραφιών του καθολικού της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα  Ευρυτανίας, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 Την με αρ. πρ. 4204/27-11-2013 Απόφαση της 24ης ΕΒΑ, (ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΓ-

ΓΤΚ), «Σωστικές στερεώσεις στις τοιχογραφίες της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης 

Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας”. 
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 Την αριθμ……………………………... ΥΑ…………………..μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του ΚΑΣ 

 Την αριθμ. 29/2013 Άδεια Δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Καρπενησίου, 

 Την από 23/05/2015 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην 
Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 Την υπ’ αριθμ. 131844/2280/6-10-2015 Απόφαση του Δ/ντη της ΔΤΕ που 

αφορά στην έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης του έργου με 

τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», 
στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας». 

 Το υπ’ αριθμ. 36/1699/16-12-2015 Πρακτικό Απόφασης της Οικονομικής 

Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παρόντος έργου 

στην ε.ε. ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 Την από 24-03-2016 σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική 
Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 350000 € 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 766) 

 Το από 03-08-2016 έγγραφο της ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ, σχετικά με τις 

εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών του μνημείου, 

 Το με αρ. πρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/255419/24249/2016/426/19-07-2017 

έγγραφο της ΔΑΒΜΜ, σχετικά με την έγκριση της πρότασης τροποποίησης 

τοποθέτησης μεταλλικών ελκυστήρων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», Ανατολικής 

Φραγκίστας Π.Ε. Ευρυτανίας, 
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 Την από 21/03/2018 τροποποίηση της από 23/5/2015 Προγραμματικής 

Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. 
Ευρυτανίας». 

 Την µε αριθ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του 

Περιφερειακού  Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται 

οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 

καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης . 

 Την   µε   αριθμ.   .........../2018   (ΑΔΑ:......................)   απόφαση ελέγχου  

νομιμότητας της........./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας. 

 To γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου.  

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση 

του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – σποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος» Φραγκίστας Ευρυτανίας, 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 έργου και συγκεκριμένα: 

 Το προοίμιο   

 Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

 Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2). 
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 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

 Την ισχύ και τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4). 

 Τον φορέα υλοποίησης 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 τις 

αρμοδιότητές του (άρθρο 9). 

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10). 

 Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11). 

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

 
Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και Σκοπός της Σύμβασης 
Στόχος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση των εργασιών 

που προβλέπονται για τη συντήρηση και αποκατάσταση του ναού και του περιβάλλοντος 

χώρου του 
Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα 

Ευρυτανίας χρονολογείται το έτος 1725 και είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48133/1693/6-12-1999 (ΦΕΚ 

2253/Β/31-12-1999). Πρόκειται για μονόκλιτο, τρίκογχο, ναό αθωνικού τύπου. Η 

στέγαση γίνεται με τέσσερις καμάρες και στο κέντρο υψώνει τους χαμηλούς 

θόλους που στηρίζεται εξωτερικά σε τετράγωνο τύμπανο. Οι τοιχογραφίες στο 

εσωτερικό του χρονολογούνται το έτος 1732 και το ξυλόγλυπτο τέμπλο το έτος 

1731. 

Το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου ξεκίνησε με την από 23-5-

2015 Προγραμματική Σύμβαση και συνεχίστηκε με την από 21-3-2018 

τροποποίησή της.  

Για την υλοποίηση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου συνάφθηκε 

η από 23-05-2015 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με διάρκεια 
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τριάντα δύο (32) μηνών από υπογραφής της και δυνατότητα παράτασης για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών, κατ’ άρθρο 4 αυτής. Με την από 21-03-2018 τροποποιητική 

σύμβαση, τα μέρη συμφώνησαν την παράταση της διάρκειας ισχύος της για διάστημα έξι 

(6) μηνών από υπογραφής της, ήτοι έως 23-07-2018, καθώς και τη μερική προσαρμογή 

του φυσικού της αντικειμένου, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης που αποτυπώνουν τη σχετική αναγκαιότητα, όπως αυτή προέκυψε 

κατά το στάδιο των εργασιών και με γνώμονα την υλοποίηση του σκοπού της Σύμβασης.   

Με την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη, υιοθετώντας την αιτιολογημένη 

εισήγηση του από 14/09/2018 πρακτικού 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Σύμβασης και συνομολογώντας την αδυναμία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του 

αντικειμένου για λόγους που δεν ανάγονται στη δική τους βούληση και στην 

εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων, εντός του περιορισμένου χρονικού 

πλαισίου που είχε τεθεί, συμβάλλονται εκ νέου για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: 

«Ολοκλήρωση Εργασιών για τη Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 

Μεταμορφώσεως Σωτήρος» στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας με Φορέα 

Υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας).  
Για την συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο 

της παρούσας ΠΣ, οι εξής εργασίες, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθ. 

ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/24665/587/05-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΑΓ-986) Υ.Α. και το με αρ. πρ. 

ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΜΤΕ /ΔΑΒΜΜ /ΤΜΒΜΜ /255419/24249/2016/426/19-07-2017 έγγραφο της 

ΔΑΒΜΜ, και σύμφωνα με τους όρους τους και συγκεκριμένα:  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΔΑΠΑΝΗ  

1  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου. 18 99.56 

2 
Αποξήλωση κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων 
ξύλινων κουφωμάτων.  28 58.04 

3 
Καθαίρεση πρόχειρου οικίσκου αποθήκης στον 
Π.Χ. 29 543.74 

4  Εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων. 42 9725.09 
5 Μεταλλικοί ανοξείδωτοι  ελκυστήρες. 43 1645.00 
6 Στοιχείο αγκυρώσεως  μεταλλικών ελκυστήρων. 44 1017.78 
7 Αρμολογημα όψεων υφιστάμενων λιθοδομών 52 63.44 

8 
Κατασκευή λιθοδομών περιμετρικά του κτιρίου 
του ναού. 53 39.65 
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9 Γωνιολιθοδομές κοινές με τσιμεντοκονίαμα 54 348.34 
10 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 59 76.46 
11 Μόρφωση εξέχουσας ακμης λιθοδομής 61 9.52 
12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 64 1083.24 
13 Ποδιες παραθύρων από μάρμαρο 70 177.85 
14 Παράθυρα ελληνικού "χωρικού τύπου" 74 349.72 
15 Θυρες καρφωτές από σκληρή ξυλεία καστανιάς 76 909.32 
16 Βερνικόχρωμα ξύλινων επιφανειών 83 222.31 
17 Μυκητοκτόνες επαλλείψεις 84 39.65 
18 Λεκάνη αποχωρητηρίου 88 156.63 
19 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου 89 111.83 
20 Κατασκευή βόθρου 94 283.20 
21 Υδραυλική εγκατάσταση 95 1982.40 
22 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 96 2265.60 
23 Διαφορες εργασίες   1681.37 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 22889.7 

 Αναθεώρηση : 2378.90 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 25268.6 

 ΦΠΑ 24 : 6064.47 

 ΣΥΝΟΛΟ : 31333.11 
 

Οι ανωτέρω εργασίες αφορούν το υπόλοιπο ανεκτέλεστο των εργασιών 

σύμφωνα με τον 2ο Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και  την 3η πιστοποίηση 

των εργασιών του έργου που ανέρχεται  σε  31.333,10 € (με αναθεώρηση και  

ΦΠΑ)   

 

 
Άρθρο 4 

Ισχύς και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η 

διάρκεια ισχύος της ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, οπότε και 

πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί το έργο και να έχει παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία 

από το Φορέα Υλοποίησης.  

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσης παρουσιάζεται στο συνημμένο 

Παράρτημα Ι. 

Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με κοινή έγγραφη συμφωνία των  

Συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης με μοναδικό σκοπό την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αντικειμένου 

και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.  
 

 
Άρθρο 5 

Φορέας υλοποίησης  
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της ΠΣ, το οποίο θα εκτελεσθεί υπό την συνεχή 

εποπτεία και παρακολούθηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, 

ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με φορέα εκτέλεσης του έργου τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε) της Π.Ε. Ευρυτανίας  

 
Άρθρο 6 

Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος 
 

Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο των εργασιών σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ και την 3η 

πιστοποίηση των εργασιών του έργου ανέρχεται  σε  31.333,10 € (με αναθεώρηση και  

ΦΠΑ)  και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε 

βάρος του έργου της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 με τίτλο «Συντήρηση – 

Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (π.κ. 2009ΣΕ44000053)», και ΚΑ: 

2014ΕΠ76600003. 

Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα τη κείμενη  νομοθεσία περί 

δημοσίων έργων, με τη διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 

Π.Δ.Ε και του Δημόσιου Λογιστικού, και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγκεκριμένη 

ετήσια πίστωση του έργου και την πορεία υλοποίησης του έργου. 

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 

Για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας σύμβασης, καθένα από τα 

Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:  
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει: 
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 Τη χρηματοδότηση του έργου  

 Την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και του οικονομικού αντικειμένου του 

έργου.  

 Την υποχρέωση να διαθέσει μέσω του Αναδόχου και καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του έργου   

α) Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Πολιτικό Μηχ/κό και κατά περίπτωση Επιστήμονες 

άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα. 

β) Αρχαιολόγο για εργασίες της ειδικότητάς του και για όσο διάστημα 

προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών 

της ειδικότητάς του. 

γ) Συντηρητή Αρχαιοτήτων για εργασίες της ειδικότητάς του και για όσο 

διάστημα προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των 

εργασιών της ειδικότητάς τους. 

δ) Διευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, Αρχιτέκτονα ή 

Πολιτικό Μηχ/κό, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα που θα 

βρίσκεται επιτόπου καθ’ όλη τη διάρκεια έργου. 

 Την παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του έργου. 

 Την ευθύνη για την οργάνωση του εργοταξίου και την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας και υγιεινής όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. 

 Την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και 

οικονομική τεκμηρίωση. 

 Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 9 της παρούσης. 

 

Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, μέσω της  Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Φθιώτιδας & Ευρυτανίας αναλαμβάνει: 

1. Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων  

2. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 9 της παρούσης.  
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Άρθρο 8 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήση του χώρου. 

Ο ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας 

είναι χαρακτηρισμένος ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

(ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48133/1693/06-12-1999 (ΦΕΚ 2253/Β/31-12-1999) . 

 
Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης συνίσταται τριμελής 

Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Συμβαλλομένων, με 

τους νόμιμους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι:  
 

Δύο εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας, που 

ορίζονται οι:  

1. κ. Δημήτριο Πεταρούδη, υπάλληλος της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή  τον 

κ. Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας, 

2. κ. Παναγιώτη Κλέσιορα, υπάλληλος. της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή τον 

κ. Κοντοπάνο Παναγιώτη  υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:  
3. Η κ. ......................................, ......................της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & 

Ευρυτανίας, με αναπληρωτή  ................................... . υπάλληλος της  Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας του ΥΠΠΟΑ,  
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ευρυτανίας που θα οριστεί με σχετική απόφασή της. 

 

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης: 
 Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και την απορρόφηση των πιστώσεων 

 Έχει την εποπτεία για τη ορθή εκτέλεση των όρων της παρούσης και είναι 

αρμόδια για την εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που 

τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. 

 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
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 Εισηγείται στους Συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 

 Εισηγείται προς τα συμβαλλόμενα μέρη για την παράταση υλοποίησης του 

αντικειμένου με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της 

προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο ορισθείς από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Ευρυτανίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 
Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 30 μέρες από την υπογραφή της παρούσας με 

ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί 

τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 
Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητηθεί 
Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτήν όλα τα μέλη της και 

αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση  

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική 

απόφασή του. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

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 αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 

μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των Συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων 

των Αθηνών. 
 

 
Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης 

ΑΔΑ: 6ΕΝ67ΛΗ-Ζ0Ι



 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η παρούσα Σύμβαση 

μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και 

τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως 6 μηνών, 

αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.  
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. 
 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα εκ των 

οποίων τρία (3) έλαβε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο(2) αντίγραφα το Υπουργείο 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (ένα εξ αυτών για το αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Φθιώτιδας & Ευρυτανίας). 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η Γενική Γραμματέας 

Για την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 
 
 
 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΒΛΑΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  
«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Α 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Β 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Γ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Δ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Α 

ΤΡΙΜΗΝΟ 

Διοικητικές ενέργειες 
παράτασης υπάρχουσας 
Σύμβασης 

     

Κατασκευή έργου      

Οριστική Παραλαβή Έργου      

*Τα τρίμηνα θα οριστούν σύμφωνα με την ημερομηνία υπογραφής  

 
 
 
 

 
 
 
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 με 
τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος» στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε Ευρυτανίας,  μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 
την ολοκλήρωση  υλοποίησης  του έργου,  με χρηματοδότηση από την ΣΑΕΠ766 
(κωδικός αριθμός έργου: 2014ΕΠ76600003), 2.  εξουσιοδοτεί  τον Περιφερειάρχη για 
την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και 3. ορίζει  δύο (2) μέλη  και τους  
αναπληρωτές αυτών, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
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Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο  Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
Δύο εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας:  

o κ. Δημήτριο Πεταρούδη, υπάλληλος της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή  
τον κ. Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας, 

o κ. Παναγιώτη Κλέσιορα, υπάλληλος. της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή 
τον κ. Κοντοπάνο Παναγιώτη  υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 

4071/2012) 

 

 

Μεταξύ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

και 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
για το έργο  

 
«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν 

Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» 

 

 
 
 

Οκτώβριος 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – αποκατάσταση του Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» 

 
Στην Αθήνα σήμερα ………………………… οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

"Συμβαλλόμενοι": 
α) Το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από την 

Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, κάτοικο Αθήνας, 
β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,  
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο 
 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 

 Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/1991 

(ΦΕΚ 122/Α/05-08- 1991). 

 Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

 Τον Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα 
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 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

 Τον Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν.4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  

Ελεγκτικό  Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν.4270/2014 (Α’ 143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική 

ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση 

αρχαιολογικών εν γένει έργων» 

 Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος» όπως τροποποιημένο ισχύει. 

 Το Π.Δ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού». 
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 Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

 Το ΠΔ 88/ 29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών (ΦΕΚ 160/Α/29. 8.2018). 

 Την υπ’ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-

2015 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού 

Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/1555934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 

1298/Β΄/12.4.2018) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» 

κατά περίπτωση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/1-06-2017 (ΦΕΚ 1921/Β΄/1-

06-2017) ΥΑ «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή 

υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών 

Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016». 
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 Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48133/1693/06-12-1999 (ΦΕΚ 2253/Β/31-

12-1999), Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού χαρακτηρισμού του Ναού του 

Σωτήρος Ανατολικής Φραγκίστας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου,  

  Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/24665/587/05-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΑΓ-986),  

Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού έγκρισης της μελέτης 

«Συντήρηση και αποκατάσταση του μεταβυζαντινού Καθολικού και 

διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της Ι. Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 

στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας»,  

 Την με αρ. πρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ64/94775/2768/03-06-2013 Υ.Α., (ΑΔΑ: 

ΒΕΖΟΓ-36Ξ), «Έγκρισης της μελέτης κατάστασης, διατήρησης και 

παθολογίας των τοιχογραφιών του καθολικού της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα  Ευρυτανίας, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 Την με αρ. πρ. 4204/27-11-2013 Απόφαση της 24ης ΕΒΑ, (ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΓ-

ΓΤΚ), «Σωστικές στερεώσεις στις τοιχογραφίες της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης 

Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας”. 

 Την αριθμ……………………………... ΥΑ…………………..μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του ΚΑΣ 

 Την αριθμ. 29/2013 Άδεια Δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Καρπενησίου, 

 Την από 23/05/2015 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην 
Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 Την υπ’ αριθμ. 131844/2280/6-10-2015 Απόφαση του Δ/ντη της ΔΤΕ που 

αφορά στην έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης του έργου με 

τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», 
στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας». 
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 Το υπ’ αριθμ. 36/1699/16-12-2015 Πρακτικό Απόφασης της Οικονομικής 

Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παρόντος έργου 

στην ε.ε. ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 Την από 24-03-2016 σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική 
Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 350000 € 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 766) 

 Το από 03-08-2016 έγγραφο της ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ, σχετικά με τις 

εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών του μνημείου, 

 Το με αρ. πρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/255419/24249/2016/426/19-07-2017 

έγγραφο της ΔΑΒΜΜ, σχετικά με την έγκριση της πρότασης τροποποίησης 

τοποθέτησης μεταλλικών ελκυστήρων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», Ανατολικής 

Φραγκίστας Π.Ε. Ευρυτανίας, 

 Την από 21/03/2018 τροποποίηση της από 23/5/2015 Προγραμματικής 

Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 

Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. 
Ευρυτανίας». 

 Την µε αριθ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του 

Περιφερειακού  Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται 

οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 

καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης . 

 Την   µε   αριθμ.   .........../2018   (ΑΔΑ:......................)   απόφαση ελέγχου  

νομιμότητας της........./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας. 

 To γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου.  

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση 

του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – σποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος» Φραγκίστας Ευρυτανίας, 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 έργου και συγκεκριμένα: 

 Το προοίμιο   

 Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

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

 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

 Την ισχύ και τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4). 

 Τον φορέα υλοποίησης 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 τις 

αρμοδιότητές του (άρθρο 9). 

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10). 

 Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11). 

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

 
Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και Σκοπός της Σύμβασης 
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Στόχος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση των εργασιών 

που προβλέπονται για τη συντήρηση και αποκατάσταση του ναού και του περιβάλλοντος 

χώρου του 
Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα 

Ευρυτανίας χρονολογείται το έτος 1725 και είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48133/1693/6-12-1999 (ΦΕΚ 

2253/Β/31-12-1999). Πρόκειται για μονόκλιτο, τρίκογχο, ναό αθωνικού τύπου. Η 

στέγαση γίνεται με τέσσερις καμάρες και στο κέντρο υψώνει τους χαμηλούς 

θόλους που στηρίζεται εξωτερικά σε τετράγωνο τύμπανο. Οι τοιχογραφίες στο 

εσωτερικό του χρονολογούνται το έτος 1732 και το ξυλόγλυπτο τέμπλο το έτος 

1731. 

Το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου ξεκίνησε με την από 23-5-

2015 Προγραμματική Σύμβαση και συνεχίστηκε με την από 21-3-2018 

τροποποίησή της.  

Για την υλοποίηση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου συνάφθηκε 

η από 23-05-2015 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με διάρκεια 

τριάντα δύο (32) μηνών από υπογραφής της και δυνατότητα παράτασης για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών, κατ’ άρθρο 4 αυτής. Με την από 21-03-2018 τροποποιητική 

σύμβαση, τα μέρη συμφώνησαν την παράταση της διάρκειας ισχύος της για διάστημα έξι 

(6) μηνών από υπογραφής της, ήτοι έως 23-07-2018, καθώς και τη μερική προσαρμογή 

του φυσικού της αντικειμένου, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης που αποτυπώνουν τη σχετική αναγκαιότητα, όπως αυτή προέκυψε 

κατά το στάδιο των εργασιών και με γνώμονα την υλοποίηση του σκοπού της Σύμβασης.   

Με την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη, υιοθετώντας την αιτιολογημένη 

εισήγηση του από 14/09/2018 πρακτικού 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Σύμβασης και συνομολογώντας την αδυναμία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του 

αντικειμένου για λόγους που δεν ανάγονται στη δική τους βούληση και στην 

εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων, εντός του περιορισμένου χρονικού 

πλαισίου που είχε τεθεί, συμβάλλονται εκ νέου για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: 
«Ολοκλήρωση Εργασιών για τη Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος» στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας με Φορέα 
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Υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας).  
Για την συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο 
της παρούσας ΠΣ, οι εξής εργασίες, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθ. 
ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/24665/587/05-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΑΓ-986) Υ.Α. και το με αρ. πρ. 
ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΜΤΕ /ΔΑΒΜΜ /ΤΜΒΜΜ /255419/24249/2016/426/19-07-2017 έγγραφο της 
ΔΑΒΜΜ, και σύμφωνα με τους όρους τους και συγκεκριμένα:  
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΔΑΠΑΝΗ  

1  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου. 18 99.56 

2 
Αποξήλωση κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων 
ξύλινων κουφωμάτων.  28 58.04 

3 
Καθαίρεση πρόχειρου οικίσκου αποθήκης στον 
Π.Χ. 29 543.74 

4  Εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων. 42 9725.09 
5 Μεταλλικοί ανοξείδωτοι  ελκυστήρες. 43 1645.00 
6 Στοιχείο αγκυρώσεως  μεταλλικών ελκυστήρων. 44 1017.78 
7 Αρμολογημα όψεων υφιστάμενων λιθοδομών 52 63.44 

8 
Κατασκευή λιθοδομών περιμετρικά του κτιρίου 
του ναού. 53 39.65 

9 Γωνιολιθοδομές κοινές με τσιμεντοκονίαμα 54 348.34 
10 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 59 76.46 
11 Μόρφωση εξέχουσας ακμης λιθοδομής 61 9.52 
12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 64 1083.24 
13 Ποδιες παραθύρων από μάρμαρο 70 177.85 
14 Παράθυρα ελληνικού "χωρικού τύπου" 74 349.72 
15 Θυρες καρφωτές από σκληρή ξυλεία καστανιάς 76 909.32 
16 Βερνικόχρωμα ξύλινων επιφανειών 83 222.31 
17 Μυκητοκτόνες επαλλείψεις 84 39.65 
18 Λεκάνη αποχωρητηρίου 88 156.63 
19 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου 89 111.83 
20 Κατασκευή βόθρου 94 283.20 
21 Υδραυλική εγκατάσταση 95 1982.40 
22 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 96 2265.60 
23 Διαφορες εργασίες   1681.37 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 22889.7 

 Αναθεώρηση : 2378.90 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 25268.6 

 ΦΠΑ 24 : 6064.47 

 ΣΥΝΟΛΟ : 31333.11 
 

Οι ανωτέρω εργασίες αφορούν το υπόλοιπο ανεκτέλεστο των εργασιών 

σύμφωνα με τον 2ο Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και  την 3η πιστοποίηση 
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των εργασιών του έργου που ανέρχεται  σε  31.333,10 € (με αναθεώρηση και  

ΦΠΑ)   

 

 
Άρθρο 4 

Ισχύς και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η 

διάρκεια ισχύος της ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, οπότε και 

πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί το έργο και να έχει παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία 

από το Φορέα Υλοποίησης.  

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσης παρουσιάζεται στο συνημμένο 

Παράρτημα Ι. 

Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με κοινή έγγραφη συμφωνία των  

Συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης με μοναδικό σκοπό την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αντικειμένου 

και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.  
 

 
Άρθρο 5 

Φορέας υλοποίησης  
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της ΠΣ, το οποίο θα εκτελεσθεί υπό την συνεχή 

εποπτεία και παρακολούθηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, 

ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με φορέα εκτέλεσης του έργου τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε) της Π.Ε. Ευρυτανίας  

 
Άρθρο 6 

Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος 
 

Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο των εργασιών σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ και την 3η 

πιστοποίηση των εργασιών του έργου ανέρχεται  σε  31.333,10 € (με αναθεώρηση και  

ΦΠΑ)  και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε 

βάρος του έργου της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 με τίτλο «Συντήρηση – 

Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (π.κ. 2009ΣΕ44000053)», και ΚΑ: 

2014ΕΠ76600003. 
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Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα τη κείμενη  νομοθεσία περί 

δημοσίων έργων, με τη διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 

Π.Δ.Ε και του Δημόσιου Λογιστικού, και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγκεκριμένη 

ετήσια πίστωση του έργου και την πορεία υλοποίησης του έργου. 
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 

Για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας σύμβασης, καθένα από τα 

Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:  
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει: 

 Τη χρηματοδότηση του έργου  

 Την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και του οικονομικού αντικειμένου του 

έργου.  

 Την υποχρέωση να διαθέσει μέσω του Αναδόχου και καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του έργου   

α) Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Πολιτικό Μηχ/κό και κατά περίπτωση Επιστήμονες 

άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα. 

β) Αρχαιολόγο για εργασίες της ειδικότητάς του και για όσο διάστημα 

προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών 

της ειδικότητάς του. 

γ) Συντηρητή Αρχαιοτήτων για εργασίες της ειδικότητάς του και για όσο 

διάστημα προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των 

εργασιών της ειδικότητάς τους. 

δ) Διευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, Αρχιτέκτονα ή 

Πολιτικό Μηχ/κό, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα που θα 

βρίσκεται επιτόπου καθ’ όλη τη διάρκεια έργου. 

 Την παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του έργου. 
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 Την ευθύνη για την οργάνωση του εργοταξίου και την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας και υγιεινής όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. 

 Την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και 

οικονομική τεκμηρίωση. 

 Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 9 της παρούσης. 

 

Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, μέσω της  Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Φθιώτιδας & Ευρυτανίας αναλαμβάνει: 

3. Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων  

4. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 9 της παρούσης.  

 
Άρθρο 8 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήση του χώρου. 

Ο ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας 

είναι χαρακτηρισμένος ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

(ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48133/1693/06-12-1999 (ΦΕΚ 2253/Β/31-12-1999) . 

 
Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης συνίσταται τριμελής 

Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Συμβαλλομένων, με 

τους νόμιμους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι:  
 

Δύο εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας, που 

ορίζονται οι:  

1. κ. Δημήτριο Πεταρούδη, υπάλληλος της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή  

τον κ. Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας, 

2. κ. Παναγιώτη Κλέσιορα, υπάλληλος. της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή τον 

κ. Κοντοπάνο Παναγιώτη  υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:  
3. Η κ. ......................................, ......................της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & 

Ευρυτανίας, με αναπληρωτή  ................................... . υπάλληλος της  Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας του ΥΠΠΟΑ,  
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ευρυτανίας που θα οριστεί με σχετική απόφασή της. 

 

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης: 
 Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και την απορρόφηση των πιστώσεων 

 Έχει την εποπτεία για τη ορθή εκτέλεση των όρων της παρούσης και είναι 

αρμόδια για την εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που 

τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. 

 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

 Εισηγείται στους Συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 

 Εισηγείται προς τα συμβαλλόμενα μέρη για την παράταση υλοποίησης του 

αντικειμένου με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της 

προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 
Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο ορισθείς από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Ευρυτανίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 
Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 30 μέρες από την υπογραφή της παρούσας με 

ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί 

τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 
Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητηθεί 
Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτήν όλα τα μέλη της και 

αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση  

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική 

απόφασή του. 
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Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

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 αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 

μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των Συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων 

των Αθηνών. 
 

 
Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης 

 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η παρούσα Σύμβαση 

μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και 

τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως 6 μηνών, 

αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.  
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. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα εκ των 

οποίων τρία (3) έλαβε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο(2) αντίγραφα το Υπουργείο 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (ένα εξ αυτών για το αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Φθιώτιδας & Ευρυτανίας). 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η Γενική Γραμματέας 

Για την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 
 
 
 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΒΛΑΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  
«Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος», στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Α 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Β 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Γ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Δ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
Α 

ΤΡΙΜΗΝΟ 

Διοικητικές ενέργειες 
παράτασης υπάρχουσας 
Σύμβασης 

     

Κατασκευή έργου      

Οριστική Παραλαβή Έργου      

*Τα τρίμηνα θα οριστούν σύμφωνα με την ημερομηνία υπογραφής  
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