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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Θέμα  ….  31   - 10 -2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Λαμία  23   -10– 2018 

Αριθ. Πρωτ.  :  245544/  2432 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

 

  

Ταχ.Δ/νση       : Λ.Καλυβίων 2             ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ταχ.Κώδικας   : 35 132  Λαμία                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πληροφορίες   : Δ. Λύτρα                                   ΕΝΤΑΥΘΑ  

Τηλέφωνο       : 2231352628                           

FAX                 : 2231352636            

E- mail            : d.lytra@pste.gov.gr                 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ :    
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων, για το έργο: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», 

εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

   

ΣΧΕΤ.:  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. Την µε αριθ. 160/2018 (ΑΔΑ:6Β2Ψ7ΛΗ-ΖΒΚ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 

τροποποίησης της  Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.)  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Την με α.π. 67322/21-06-2018 (Α∆Α: 78ΚΑ465ΧΙ8-Θ7Ν) απόφαση ΥΠΟΙΑΝ έγκρισης 

ένταξης/τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (ΠΔΕ)2018, 

με την οποία εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ066 το έργο με Κ.Ε.2018ΕΠ06600030, τίτλο 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»,  και 

προϋπολογισμό 600.000,00 € 

4. Της αρ. 27221/23-10-18 απόφασης ΔΣ Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών 

Κτιρίων 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Σε συνέχει του αρ.3 σχετικού με το οποίο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ066 το έργο με 

Κ.Ε.2018ΕΠ06600030, τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», 

και προϋπολογισμό 600.000,00 €, καθώς και του αρ. 4 σχετ. με το οποίο το ΔΣ του Ταμείου 

Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων κάνει δεκτό το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του ΤΑΧΔΙΚ,  προτείνουμε την έγκριση της σύναψης  της εν λόγω 

προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ως άνω έργου.   

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 

υλοποίηση  και   χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ της Περιφέρειας και συγκεκριμένα από την 

ΣΑΕΠ 066.  

Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

1. Αποκατάσταση αποσαρθρωμένων εξωτερικών επιχρισμάτων. 

2. Επισκευή - μερική αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου. 

3. Επαναχρωματισμός εξωτερικά όλου του κτιρίου. 
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Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο κύριος του 

έργου αδυνατεί οικονομικά  να προβεί στην υλοποίηση του έργου ενώ η Περιφέρεια δεν έχει την 

σχετική αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας .Βρίσκεται σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της  ευρύτερης περιοχής. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων, για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο 

σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. 

2. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων της Περιφέρειας καθώς και των αναπληρωτών τους, στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως:  

▪ Τον ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Πολιτικό Μηχ/κό ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Πειρφέρειας, με αναπληρωτή τον ΣΥΛΕΟΥΝΗ ΛΑΜΠΡΟ, 

Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ίδιας 

υπηρεσίας. 

▪ Τον ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΖΑΧΑΡΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας, 

με αναπληρώτρια, την ΚΡΙΤΣΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της  ίδιας 

υπηρεσίας. 

 
Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μ.Ε.Π. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Μ.Ε.Π. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

κ.α.α. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΛΥΤΡΑ 

ΑΝΑΣΤ. ΓΙΩΤΑΣ ΜΑΡΙΑ 

ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ  

ΑΝΑΣΤ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

     

Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εσωτ. Διανομή 

• Χ.Α 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, Ν.4071/12 

και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

και 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

για το έργο 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

ΛΑΜΙΑΣ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΛΑΜΙΑ    ……-……-2018] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

ΛΑΜΙΑΣ" 

 

Στην Λαμία, σήμερα την … του μηνός ………… του έτους 2018, ημέρα …………… οι παρακάτω 

φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

 

Α. Το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νόμιμα από  τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Σαρλή και το οποίο θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου». 

 

Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, η οποία θα αποκαλείται στο 

εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

        ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, 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 και 

αρθ.179 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018). 

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

/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) 

(ΦΕΚ 2201Β/28-6-2017). 

3. Το ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

4. Το ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

5. To ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί “Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και 

Υπηρεσιών”. 
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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.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές 

και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

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.3986/2014 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». 

11. Το ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ αρίθμ. Γ 22525/1525/4-4-1988 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που 

δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 329 Δ / 4-5-1988 χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο κτίριο 

γιατί είναι χαρακτηριστικό δείγμα της νεοκλασικής περιόδου στην πόλη των 

Λαμίας 

Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κι Επιστημών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

342 Β / 2-4-1980 χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική 

προστασία σύμφωνα με το Ν. 1469 / 50.  

13. Την με αρ. 29/22-12-2004 Γνωμοδότηση του ΚΑΣ. 

14. Το με αρ. αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/37693/1453/2005 π.ε. απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 

& Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, περί έγκρισης  

της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε από την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

15. Το με αριθμ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106845/11514/20-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Προστασίας & Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, με 

το οποίο μας διαβιβάσθηκε αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης από το αρχείο της υπηρεσίας 

τους, που αφορά στις εργασίες επισκευής και χρωματισμών στο δικαστικό Μέγαρο Λαμίας, οι 

οποίες συμπεριλήφθηκαν αυτούσιες στο υπόψη έργο.   

16. Την υπ’ αρ.160/2018 (ΑΔΑ:6Β2Ψ7ΛΗ-ΖΒΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η πρόταση Τροποποίησης του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  2018 της Περ. Στ. Ελλάδας και την υπ’ αριθμ. 

67322/21-06-18 (ΑΔΑ: 78ΚΑ465ΧΙ8-Θ7Ν) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης που αφορά στην ένταξη του  έργου  στο Π.Δ.Ε.2018 ΣΑΕΠ 066 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ», 

ποσού 600.000,00 €. 

17. Το με αριθμ. οικ. 41881/18-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθ. Δικαιωμάτων με το οποίο εκφράζεται 

θετική γνώμη για την υλοποίηση του υπόψη έργου.   

18. Το ΝΔ 1071/1971, περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την αριθμ.21751/26-07-18 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 

Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την 

υλοποίηση & χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας. 

20. Την υπ’ αρ.               (ΑΔΑ:        ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του                   ,  για την υλοποίηση του έργου 
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«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ» και 

τον  ορισμό 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. 

21. Την υπ’ αρ. 27221/23-10-18 (ΑΔΑ: Ψ63Ψ46ΨΧΥΙ-ΑΞ2) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, με θέμα: «Έγκριση 

Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ» και ορισμός 

μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» καθώς  

22. Την υπ’ αρ.      Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου του ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

για την  εκτέλεση όλων των έργων και συγκεκριμένα : 

• Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 

• Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2) 

• Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 

• Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4) 

• Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης των έργων (άρθρο 5) 

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6) 

• Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο7) 

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8) 

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 9) 

• Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο10) 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ"  είναι η εκτέλεση εργασιών για την 

προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και  αρχιτεκτονική αξία, 

αντιπροσωπευτικό  δείγμα  κτιρίου  αυτής της κλίμακας, στη Λαμία, για την  ανάδειξη του ιστορικού 

κέντρου της πόλης και την  προστασία  των εργαζομένων και των επισκεπτών του κτιρίου, καθώς 

και των  διερχομένων. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2018 με ενάριθμο 2018ΕΠ06600030 

συνολικού ποσού (με ΦΠΑ) 600.000,00 €.  

 

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το 

γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να εκτελέσει το έργο λόγω περιορισμένων 

οικονομικών δυνατοτήτων και αφετέρου από το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας που 

διαθέτει τους απαραίτητους τεχνικό-οικονομικούς πόρους, δεν έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσής 

του. Επίσης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, 

διαθέτει πλήρη φάκελο του ανωτέρου έργου, γνώση του φυσικού αντικειμένου και μεγάλη 

εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων τα οποία και έχει 

ολοκληρώσει παλαιότερα. 
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Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και το 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) κ του άρθρου 12 του Ν. 

4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.   

 

Το έργο κρίνεται αναγκαίο καθώς έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας και η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην προστασία, αποκατάσταση και 

ανάδειξη του κτηρίου, με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική   και  αρχιτεκτονική αξία. Επίσης θα 

συμβάλλει στην διάχυση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την αναβάθμιση 

της ευρύτερης περιοχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση της Πράξης 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ".   Με 

τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου.  

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς 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 

να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

1. Αποκατάσταση αποσαρθρωμένων εξωτερικών επιχρισμάτων. 

2. Επισκευή - μερική αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου. 

3. Επαναχρωματισμός εξωτερικά όλου του κτιρίου. 

Πρόκειται για κτίσμα επιφάνειας 1225 τ.μ. το οποίο αποτελείται από ημιυπόγειο, υπερυψωμένο 
ισόγειο και α΄ όροφο, η κυριότητα του οποίου ανήκει στο  Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών 
Κτιρίων, σύμφωνα με το νδ 1017/1971. 
Η σχετική μελέτη συντάχθηκε από  τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  και εγκρίθηκε από την  
Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων  & Σύγχρονων  Μνημείων  τού  Υπουργείου Πολιτισμού  το 2005, με 
την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/37693/1453 π.ε. απόφαση.   
 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και 

μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως 

αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η διάρκεια της  σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους 

ίδιους όρους, μετά από πρόταση του φορέα υλοποίησης και σχετική εισήγηση της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια 
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αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων και με μέγιστο χρόνο παράτασης τους  δώδεκα (12) 

μήνες.  

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΠΟΡΟΙ –ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των  600.000,00 €. (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό 

του από τις πιστώσεις του  ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ 066, με ενάριθμο 2018ΕΠ066000030.  

 

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.  

 

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου, αναλύεται ως εξής: 

 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 294.047,65 

Γ.Ε & Ο.Ε (18% * ΣΒΣ)  52.928,58 

ΣΥΝΟΛΟ 346.976,22 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)   52.046,43 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 83.700,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.148,31 

ΣΥΝΟΛΟ 241.935,49  

Φ.Π.Α. (24%) 116.129,03 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, 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 διασφαλίσει, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων,τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο 

ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

• Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του έργου. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 



7/10 

 

 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μέχρι την ολοκλήρωση του. 

• 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. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου ανά τρίμηνοτις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να μεριμνήσει και να εκδώσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση 

της σύμβασης του έργου και να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. 

• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών 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. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

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

της, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με 

σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και, 

• Να  συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων 

όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την ΛΑΜΙΑ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

Για το Ταμείο   : 

 

1. Τον                                                    , με αναπληρωτή τον   

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 

1. Τον ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Πολιτικό Μηχ/κό ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Πειρφέρειας, με αναπληρωτή τον ΣΥΛΕΟΥΝΗ ΛΑΜΠΡΟ, 

Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ίδιας 

υπηρεσίας. 

2. Τον ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΖΑΧΑΡΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ίδιας 

υπηρεσίας, με αναπληρώτρια, την ΚΡΙΤΣΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πολιτικό Μηχανικό 

υπάλληλο της  ίδιας υπηρεσίας. 

 

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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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 υπό τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας 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 συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερις (4) μήνες και εκτάκτως 

όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης μπορεί, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής, να προσκαλεί 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 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους 

λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, με έγγραφη 

τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής δύναται να χορηγηθεί έως το 

τέλος της Πράξης,  μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη 

σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7 και με μέγιστη 

διάρκεια παράτασης τους δώδεκα (12) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

  

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 
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αρνήσεως ή 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 κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να 

επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με την παρ. 9.2 του άρθρου 9, θα υπάγονται στα καθ' ύλην 

και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας που εμπίπτει στις διατάξεις 

του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 παρ. 6 και στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι του ιδίου νόμου 

και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με 

ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση 

των έργων. 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική 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 δικαίωμα ή απαλλαγή από 

τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός 

εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

 

Αυτό συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και 

δόθηκαν από τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στο Ταμείο 

Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ"  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 2018 2019 2020 2021 2022 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                     

1 Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης:  36 μήνες    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

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                     
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