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          Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.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.286541/995/6-
12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 39Ο  

H.Δ. 
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: '' 
Διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας 
στη Φωκίδα'' και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης.                         

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε 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 12η 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 & 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 22 9 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 2 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με  δεδομένο 
ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της  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, έδωσε το λόγο 
στον  εισηγητή του 39ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 283777/2798/6-12-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
 
ΣΧΕΤ: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. To αριθ. 262328/1286/3-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 

Φωκίδας 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την 205/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 
στην 4η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των 
πιστώσεων των περιφερειακών  Σύμφωνα με το ν. 4071/2012, άρθρο 8, § 10 έργα, 
προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα στα οποία συμμετέχει η οικεία 
Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υλοποιούνται μέσω 
«Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης» 

Δεδομένου ότι  

1. Σύμφωνα με τον νόμο δυνάμεθα ως Περιφέρεια να συμμετέχουμε, ως 
συμβαλλόμενοι, στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση. 

2. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ  
3. Με την παρούσα σύμβαση θα γίνει η διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα του 

καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα 
 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 

             

                1. Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης   για την 
εκπόνηση του έργου με τίτλο : «Διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού 
και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα», σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 

2.   Tον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με αναπληρώτρια την ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 
Πολιτικό  Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .  

 
Συνημμένα :  

 Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

«Διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής 
Βαρνάκοβας στη Φωκίδα». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 Στην Λαµία σήµερα  στις ………..……………………. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 
 
α) Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, νόµιµα εκπροσωπούµενο από 

τη Γενική Γραµµατέα κ. Μαρία Βλαζάκη - Ανδρεαδάκη, 
β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον 

Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ειδικά εξουσιοδοτηµένο για την 
υπογραφή της παρούσας µε την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, 

γ) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 
Έρευνας ή για συντοµία ΕΜΠ- ΕΛΚΕ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 
Πατησίων 42, Τ.Κ.: 106.82 µε ΑΦΜ: 099793475, Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και έχει Διοικητικές 
Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157.80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Διεύθυνση Επικοινωνίας) και το οποίο εκπροσωπείται για την υπογραφή 
της παρούσας σύµβασης από τον καθ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, Αν. Πρύτανη, ο οποίος 
ορίστηκε σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 03/12−01−2016 έγγραφο του Συµβουλίου του 
Ιδρύµατος που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 125 (28-01-2016) 
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης. 

 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
 

1. 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 ισχύει. 

2. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για τη προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτισµικής κληρονοµιάς», όπως ισχύει.  

3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού». 

4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Οργανισµός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/336598/30330/23405 
(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισµού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη 
θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στου Υπουργείο Πολιτισµού και 
Αθλητιµού’’. 

6. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 1298/Β’/12-4-2018) 
Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή του Υφυπουργού» κατά περίπτωση 
στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (Τοµέας 
Πολιτισµού), Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τµηµάτων 
και Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».  
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7. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωµένης Διοίκησης   -    Πρόγραµµα   
Καλλικράτης»,   όπως   οι   παρ.   1.α    και   5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 
παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012), όπως ισχύουν, 

8. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α 
/27- 12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την 3203/84663 απόφαση 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2201Β΄της 28/06/2017 και ισχύει.  

9. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και 
υπηρεσιών αρµοδιότητας των Περιφερειών. 

10. Του 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 

11. Τον  Ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόµων για  το  Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. 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 

13. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών  και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/2017), για την «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

15. Την χρηµατοδότηση της µελέτης «Διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα για την 
αποκατάσταση του καθολικού και των κελιών της Μονής ΠΕ Βαρνάκοβας. από 
πιστώσεις των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ -Τροπ.04 , σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
205/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας πρακτικό 6ης συνεδρίασης 18/06/2018, θέµα 18 (ΑΔΑ: Ω6617ΛΗ-47Ι). 

16. Την υπ’ αριθ. 205/2018  απόφαση Του Περιφερειακού Συµβουλίου µετά την υπ’ 
αριθ. . 137936/574/12-6-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας.  

17. Την υπ’ αριθ. ……. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης και τον ορισµό 
εκπροσώπου του µε τον αναπληρωτή για την συµµετοχή στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ. 

18. Την υπ’ αριθ. 2593/53179/17-4-2018 (ΑΔΑ: 6Β6ΚΟ10-50Ο) απόφαση ελέγχου 
νοµιµότητας της αρ. 115/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς. 

19. Την υπ’ αριθ. 205/2018/18-6-2018 (ΑΔΑ: Ω6617ΛΗ-47Ι) απόφαση “έγκρισης της 
4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2018… δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ-ΤΡΟΠ. 04)”. 

20. Το µε αριθ. πρωτ. 137936/574/12-6-2018 έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η ένταξη 
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ενός νέου έργου µε τίτλο «Διεπιστηµονική… Φωκίδας» µε προϋπολογισµό 
24.800€. 

21. Το ΦΕΚ 580/3-8-1993, κήρυξης της Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα ως  
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο. 

22. Την ανάγκη για την διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και 
των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας. 

23. Το γεγονός ότι δε προκύπτει από την Παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

24. Την ....... Απόφαση δέσµευσης πίστωσης  
 συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:   
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

  

1.  Η παρούσα Σύµβαση είναι Προγραµµατική Σύµβαση πολιτιστικής 
ανάπτυξης και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, και του άρθρου 225 του Ν. 3463/06. 
 
2.  Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση: 
α) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως αρµόδιος φορέας για:  την 
επιστηµονική έρευνα, την καταγραφή, τεκµηρίωση, µελέτη και χαρακτηρισµό των 
µνηµείων,  την οργάνωση πολιτιστικών προγραµµάτων σχετικών µε τα µνηµεία σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς για την προστασία αυτών, όπως τη σύνταξη ή τον 
έλεγχο µελετών και την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε µνηµεία, την 
εποπτεία έργων αποκατάστασης τρίτων, την παροχή εξειδικευµένης τεχνικής 
υποστήριξης, το χαρακτηρισµό ως διατηρητέων µνηµείων κτιρίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και την έγκριση εργασιών στα διατηρητέα κτίρια, και γενικά τη 
µέριµνα εφαρµογής της ισχύουσας Νοµοθεσίας περί προστασίας των Αρχαιοτήτων, 
ως φορέας Διαχείρισης. 
Β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  ως Φορέας Χρηµατοδότησης των απαιτούµενων 
µελετών και παρεχόµενων υπηρεσιών επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στο 
πλαίσιο του αντικειµένου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. 
Γ) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., ως αρµόδιος Φορέας υλοποίησης και σύµφωνα µε τον N. 
4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/2017), για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,  
καταρτίζουν τους όρους και το πλαίσιο της µεταξύ τους συνεργασίας για την 
υλοποίηση των µελετών και υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης: συγκεκριµένα τη διεπιστηµονική 
διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη 
Φωκίδα.  
3.  Η σύµβαση εγκαθιδρύει συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων 
αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που  
οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των 
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κοινών τους στόχων. Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί 
αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος (κατά την παρ. 4 του άρθρου 12 
του Ν. 4412/2016. Τονίζεται ότι,  η εξυπηρέτηση των κοινών στόχων των 
συµβαλλοµένων καθώς και ότι ο σκοπός της εν λόγω σύµβασης είναι 
αποκλειστικά και µόνον η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.   
 
Η Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, γνωστή ως «Αγία Λαύρα της Ρούµελης», 
αποτελεί σηµαντικότατο τοπόσηµο, τόσο για την πόλη της Ναυπάκτου, όσο 
και της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδος, ως µείζονος σηµασίας 
βυζαντινό αρχιτεκτόνηµα. Πρόκειται για το 5ο µοναστήρι στην Ελλάδα, κατά 
σειρά αρχαιότητας, ιδρύθηκε το 1077 µ.Χ. και χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό 
διατηρητέο µνηµείο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 580/3-8-1993. Συνδέεται µε σηµαντικά 
ιστορικά γεγονότα του ελλαδικού χώρου, ενώ τουλάχιστον τέσσερα µέλη των 
Κοµνηνών της Ηπείρου αποφάσισαν να ενταφιαστούν στο Καθολικό της, σε 
ένδειξη σεβασµού και αγάπης προς την Ι.Μονή.  
Η πυρκαγιά της 29ης Ιανουαρίου 2017, κατέστρεψε ολοσχερώς το κεντρικό 
κτίριο της Ιεράς Μονής, το οποίο αποτελούνταν από τρία επίπεδα .Τα ξύλινα 
στοιχεία του, ήτοι κλιµακοστάσια, θύρες, υαλοστάσια και τµήµα του δαπέδου, 
κάηκαν ολοσχερώς, όπως επίσης και ολόκληρο το τµήµα της σκεπής. Η 
εναποµείναντα τοιχοποιία, κυρίως από λιθοδοµή, παρουσιάζει έντονες 
ρηγµατώσεις, ενώ κατά καιρούς παρατηρείται πτώση τµηµάτων της. Άγνωστη 
δε παραµένει η στατική συµπεριφορά του όλου κτιρίου, το οποίο καθιστά 
αδύνατη τη µελέτη αποκατάστασης. 
Παράλληλα, αν και το Καθολικό της Ιεράς Μονής δεν επλήγη άµεσα από την 
πυρκαγιά, τα ήδη φθαρµένα δοµικά υλικά εκτέθηκαν σε µεγάλη θερµοκρασία. 
Έχει πληγεί από αρκετούς σεισµούς, από την έλλειψη επιπλέον στήριξής του, 
ενώ πρόσφατη γεωφυσική διασκόπηση απέδειξε την ύπαρξη ταφικών δοµών 
και υπόγειων στοών, κάτι που επηρεάζει επιπλέον τη συµπεριφορά του.  
Επισηµαίνεται ότι τα δοµικά υλικά και των δύο µνηµείων έχουν επιβαρυνθεί 
λόγω παλαιότητας και έντονων καιρικών συνθηκών της περιοχής, 
παρατηρείται πτώση τµηµάτων της τοιχοποιίας του κεντρικού κτιρίου, ενώ η 
αδελφότητα διαµένει σε διπλανό οικοδόµηµα και την Ιερά Μονή επισκέπτεται 
καθηµερινά πλήθος προσκυνητών. 
 
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι, διά της συνεργασίας των δύο φορέων, η 
διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής 
Βαρνάκοβας στη Φωκίδα. Τα βασικά στοιχεία της διεπιστηµονικής έρευνας 
είναι: 

 Διαγνωστική έρευνα και χαρακτηρισµός υλικών (λιθοσώµατα 
κονιάµατα) της τοιχοποιίας ως προς τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες, 
την αντοχή τους σε θλίψη. Παράλληλα θα µελετηθούν τα λιθοσώµατα 
από διάφορα λατοµεία της περιοχής του έργου, τα οποία θα 
αντικαταστήσουν αυτά τα οποία έχουν µειωµένες θλιπτικές αντοχές, όπου 
απαιτηθεί. 
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 Χρήση επιπέδων γρύλων για τον προσδιορισµό του µέτρου 
ελαστικότητας, της θλιπτικής  και της διατµητικής αντοχής της 
τοιχοποιίας σε προεπιλεγµένες θέσεις των δοµηµάτων. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα δοθεί στα κελιά, ώστε να προσδιοριστεί η µεταβολή των 
ιδιοτήτων αυτών λόγω της πυρκαγιάς 

 Θα εκτιµηθεί αρχικά ο σεισµικός κίνδυνος στο βραχώδες υπόβαθρο της 
Ιεράς Μονής της Βαρνάκοβας. Το βάθος του βραχώδους υποβάθρου θα 
προσδιοριστεί από τις γεωτρήσεις οι οποίες θα παραδοθούν από την 
οµάδα εκπόνησης της γεωτεχνικής µελέτης. Στη συνέχεια λαµβάνοντας 
υπόψη τη στρωµατογραφία µέχρι τα θεµέλια των δύο κτιρίων θα 
εκτιµηθεί ο σεισµικός κίνδυνος σε αυτά. Η µελέτη αυτή θα λάβει υπόψη 
της, τόσο την ιστορική σεισµικότητα της περιοχής, όσο και τα 
πλησιέστερα προς τη Μονή ενεργά σεισµικά ρήγµατα, τα οποία 
µπορούν να δώσουν σεισµούς κοντινού πεδίου. 

 Προσδιορισµός των δυναµικών χαρακτηριστικών (ιδιοπερίοδοι, 
αποσβέσεις ιδιοσχήµατα κανονικών µορφών) των δύο δοµηµάτων µε τη 
µέθοδο των µικροδονήσεων. 

Από τις έρευνες αυτές θα προκύψουν τα ακόλουθα:  
1. Πρόταση  επι των σχεδίων, τα οποία θα παραδώσει η οµάδα µελέτης του 

έργου, η οποία θα δίνει τα φυσικοχηµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά 
των λιθοσωµάτων και των κονιαµάτων στο καθολικό, ενώ για τα κελιά 
θα καταγραφούν οι επιπτώσεις στα φυσικοχηµικά και µηχανικά 
χαρακτηριστικά ανά περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. 

2. Πρόταση της σύστασης των κατάλληλων, συµβατών και επιτελεστικών  
κονιαµάτων δόµησης και των ενεµάτων αν κριθεί αναγκαία η εφαρµογή 
τους. 

3. Πρόταση των µηχανικών χαρακτηριστικών µέτρο ελαστικότητας 
θλιπτική και διατµητική αντοχή των τοιχοποιιών.  

4. Πρόταση  εκτίµησης του σεισµικού κινδύνου στα θεµέλια του έργου.  
5.  Πρόταση µε τα συµβατά λιθοσώµατα και από πού αυτά θα ληφθούν, τα 

οποία θα αντικαταστήσουν αυτά τα οποία έχουν µειωµένες αντοχές 
όπου απαιτηθεί. 

 
Από την εκτέλεση του έργου θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία και οικονοµία και ουσιαστική συµβολή στην επιστηµονική ανάπτυξη 
της περιοχής της Φωκίδας µε την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονοµιάς.  
 
Η εκτέλεση του έργου, αποτελεί µια συντονισµένη προσπάθεια γεφύρωσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας. Η διεπιστηµονική µελέτη συνιστά 
 ένα εγχείρηµα αφύπνισης και δηµιουργικότητας µε σκοπό την σχεδίαση και 
την εφαρµογή νέων στρατηγικών, ιδεών και καλών πρακτικών.  Η 
τεχνογνωσία και η τεχνοτροπία, οι οποίες θα αποκτηθούν, ενθαρρύνουν τη 
χρήση της υψηλής τεχνολογίας µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο, 
τροφοδοτώντας το εκπαιδευτικό έργο του Πολυτεχνείου.  
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4. Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιλαµβάνει τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για την εκτέλεση της παρούσας και συγκεκριµένα: 
4.1 το προοίµιο και το περιεχόµενο της σύµβασης (Άρθρο 1) 
4.2 το αντικείµενο της σύµβασης και το περιεχόµενο των εργασιών (Άρθρο 2) 
4.3 τη διάρκεια της σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών 

(Άρθρο 3) 
4.4 τα σχετικά µε τον τρόπο ανάθεση των απαιτούµενων εργασιών και τη λήψη 

των     σχετικών εγκρίσεων (Άρθρο 4) 
4.5 τον προϋπολογισµό και την πηγή χρηµατοδότησης της σύµβασης (Άρθρο 5) 
4.6 τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (Άρθρο 6) 
4.7 τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

(Άρθρο 7) 
4.8 τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής (Άρθρο 8) 
4.9 τις ρήτρες (Άρθρο 9) 
4.10 τις µεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 10 ) 
4.11 τις τελικές ρυθµίσεις (Άρθρο 11) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Αντικείµενο της Σύµβασης – Περιεχόµενο ερευνητικού έργου 
 

Αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η διεπιστηµονική διαγνωστική 
έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα. Οι 
προτάσεις θα προκύψουν αφού πρώτα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες 
ερευνητικές εργασίες: 

1. Διαγνωστική έρευνα και χαρακτηρισµός υλικών : έλεγχος του δοµήµατος µε µη 
καταστροφικές µεθόδους. Αποτίµηση των χηµικών φυσικών ορυκτολογικών και 
µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (λιθοσώµατα-κονιάµατα) της φέρουσας 
τοιχοποιίας από την οποία είναι κατασκευασµένα και τα δύο κτιριακά 
συγκροτήµατα (καθολικό, κελιά). Για την περίπτωση των κελιών επιπλέον θα 
αποτιµηθούν οι ιδιότητες αυτές σε περιοχές, οι οποίες επλήγησαν έντονα από την 
πυρκαγιά. 

2. Χρήση επιπέδων γρύλων για τον προσδιορισµό του µέτρου ελαστικότητας, της 
θλιπτικής  και της διατµητικής αντοχής της τοιχοποιίας σε προεπιλεγµένες 
θέσεις των δύο κτιρίων. Θα επιλεγούν δύο θέσεις στο καθολικό και τέσσερεις 
θέσεις στα κελιά, ώστε να προσδιοριστεί η µεταβολή των ιδιοτήτων αυτών 
λόγω της πυρκαγιάς 

3. Θα εκτιµηθεί αρχικά ο σεισµικός κίνδυνος στο βραχώδες υπόβαθρο της Ιεράς 
Μονής της Βαρνάκοβας. Το βάθος του βραχώδους υποβάθρου θα προσδιοριστεί 
από τις γεωτρήσεις οι οποίες θα παραδοθούν από την οµάδα εκπόνησης της 
γεωτεχνικής µελέτης. Στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη τη στρωµατογραφία 
µέχρι τα θεµέλια των δύο κτιρίων θα εκτιµηθεί ο σεισµικός κίνδυνος σε αυτά. 
Η µελέτη αυτή θα λάβει υπόψη της, τόσο την ιστορική σεισµικότητα της 
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περιοχής, όσο και τα πλησιέστερα προς τη Μονή ενεργά σεισµικά ρήγµατα, τα 
οποία µπορούν να δώσουν σεισµούς κοντινού πεδίου.  

4. Προσδιορισµός των δυναµικών χαρακτηριστικών (ιδιοπερίοδοι, αποσβέσεις 
ιδιοσχήµατα κανονικών µορφών) των δύο δοµηµάτων µε τη µέθοδο των 
µικροδονήσεων της υπάρχουσας κατάστασής των κτιρίων ώστε να µπορεί να 
εκτιµηθούν µετά τις επεµβάσεις οι µεταβολές αυτών.  

Η έρευνα αυτή  είναι διεπιστηµονική και θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
συνεργασία µελών ΔΕΠ της Σχολής Χηµικών Μηχανικών και της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, (επιστηµονικά υπεύθυνη, καθ. Αντωνία 
Μοροπούλου, κύριος ερευνητής, επικ. καθ. Χ. Μουζάκης).  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Διάρκεια – Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

 
1. Η διάρκειά της προγραµµατικής σύµβασης ορίζεται συνολικά σε  6 µήνες.  Ως 
χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής στο 
λογαριασµό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. Το αντικείµενο της σύµβασης θα ολοκληρωθεί 
εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων µηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα θα 
εκτελεστούν οι εργασίες, όπως αυτές περιγράφηκαν προηγούµενα . 
2. Η διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης µπορεί να παραταθεί 
για ένα (1) ακόµα έτος, χωρίς αύξηση του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου, 
αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειµένου της. Η 
παράταση δίδεται µε κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µετά 
από  ειδικώς αιτιολογηµένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 7 της παρούσης.  
3. Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν σε αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, το 
οποίο θα έχει συνολική διάρκεια τέσσερεις (4) µήνες.  Αναλυτικά το 
χρονοδιάγραµµα έχει ως εξής: 
Στο τέλος του τέταρτου µήνα θα παραδοθούν όλες οι προαναφερθείσες προτάσεις 
σε µία τεχνική έκθεση.   
Τους επόµενους 2 µήνες θα γίνει ο έλεγχος των παραδοτέων & τυχόν παρατηρήσεις 
επ’ αυτών από την οµάδα επίβλεψης και στην συνέχεια η πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης του αντικειµένου της σύµβασης από την Επιτροπή παρακολούθησης.  
5. Οποιαδήποτε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος γίνεται µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
ΆΡΘΡΟ 4  

Τρόπος ανάθεσης των εργασιών  
Σχετικές Εγκρίσεις 

 
Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της 
παρούσης προγραµµατικής σύµβασης, θα γίνει από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό Αναθέσεων και το άρθρο 16 Ν. 4483/2017. 
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Η ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των εργασιών ανά στάδιο βεβαιώνεται από 
την Οµάδα Επίβλεψης, που συγκροτείται από τους συµβαλλόµενους στο πλαίσιο 
εκτέλεσης του έργου, µετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η 
Οµάδα Επίβλεψης συντάσσει έκθεση περαίωσης, µε βάση την οποία η Επιτροπή 
Παρακολούθησης εισηγείται προς το Φορέα Χρηµατοδότησης την τµηµατική 
καταβολή των δαπανών, όπως αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσης. 
Όλες οι µελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσης θα υποβληθούν στη 
ΔΑΒΜΜ  προς έγκριση, όπως  ορίζει η αρχαιολογική νοµοθεσία 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
Προϋπολογισµός Πηγής Χρηµατοδότησης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του αντικειµένου της Προγραµµατικής Σύµβασης µε 
τίτλο «Διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα και προτάσεις για την αποκατάσταση 
του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα» ανέρχεται στις 
20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
και θα βαρύνει το πρόγραµµα “Περιφερειακή ΚΑΠ – ΤΡΟΠ. 04”, έτους 2018,  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο µε  ΚΑΕ 9899  . Η 
Περιφέρεια έχει λάβει απόφαση δέσµευσης σχετικής πίστωσης (Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης)  µε αριθ. πρωτ …………  και αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ….). 
 

1. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση του 
αντικειµένου της Σύµβασης θα καλύπτονται µε δικαιολογητικά και 
παραστατικά δαπανών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που θα 
εκδίδονται στο όνοµα του Φορέα Χρηµατοδότησης. 

2. Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων ( συµβάσεις, ένταλµα 
πληρωµών, τιµολόγια, διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 
κ.λ.π.)  θα υπάρχουν σε ειδικό φάκελο που θα τηρείται στο αρχείο του 
Φορέα Χρηµατοδότησης ή της Επιτροπής της παρούσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης ή αρµόδιου εντεταλµένου Κρατικού Φορέα. 

3. Οι πληρωµές λογαριασµών, που δικαιούχος είναι ο εκτελεστής των 
εργασιών ( Ε.Λ.Κ.Ε.)  που πραγµατοποιούνται από την περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας κατόπιν τήρησης και της διαδικασίας της 
προηγούµενης παραγράφου. 

4. Με την ολοκλήρωση εκάστου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται 
στο Άρθρο 2, ο Φορέας Χρηµατοδότησης  (η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 
και αφού προηγουµένως η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
πιστοποιήσει την ολοκλήρωση των εργασιών του σταδίου, µε βάση την 
έκθεση περαίωσης της Οµάδας Επίβλεψης, θα καταβάλλει το ποσό της 
αντίστοιχης δαπάνης. 
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5. Σε κάθε  καταβολή το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα 
Χρηµατοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) απευθείας µε την 
έκδοση του αναγκαίου και προβλεπόµενο από την ισχύουσα Νοµοθεσία 
παραστατικού είσπραξης. 

6. Η αµοιβή θα καταβληθεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. ως εξής: 

 µε την έναρξη της σύµβασης θα καταβληθεί προκαταβολή ύψους 10.000 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ (ποσοστό 50% επί του συνόλου), µετά από προσκόµιση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής η οποία θα επιστραφεί µετά την πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης  από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 µε την ολοκλήρωση του έργου θα καταβληθεί ποσοστό 50% επί του συνόλου. 

7. Η απορρόφηση των κονδυλίων του προγράµµατος για την κάλυψη των 
δαπανών διάχυσης από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ µπορεί να 
συνεχιστεί για 6 µήνες µετά την οριστική παραλαβή του προγράµµατος. 

 
ΆΡΘΡΟ 6  

Δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
 
Το Υπουργείο Πολιτισµού και αθλητισµού φορέας διαχείρισης: 

 Δια της ΔΑΒΜΜ αναλαµβάνει διαδικασία παρακολούθησης των έργων, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 Αναλαµβάνει να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστηµονική στήριξη 
και κάθε αναγκαίο µέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του 
αντικειµένου της Σύµβασης. 

 Μέριµνα για την έγκαιρη τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων των 
εκτελούµενων εργασιών. 

 Αναλαµβάνει να βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των 
εργασιών ανά στάδιο   συντάσσοντας τα σχετικά πρακτικά. 

 Αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται καθόλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, και µε αντίστοιχα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα και στελέχη των αντισυµβαλλοµένων στην 
παρούσα προγραµµατική, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο 
που θα ζητηθεί. 

 Συµµετέχει στην κοινή Επιτροπή της παρούσης προγραµµατικής Σύµβασης 
µε έναν εξουσιοδοτηµένο προς τούτο εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Φορέας Χρηµατοδότησης): 
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 Αναλαµβάνει την υποχρέωση απρόσκοπτης χρηµατοδότησης των εργασιών 
της  παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο 
άρθρο 5 αυτής. 

 Παρέχει καθ όλη τη διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης γραµµατειακή 
υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 

 Συµµετέχει στην Επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο της παρούσης 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή που θα 
οριστεί αρµοδίως. 

 Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειµένου της 
Σύµβασης και παρακολουθεί και συντονίζει αυτό σε συνεργασία µε τους 
άλλους συµβαλλόµενους. 

 
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. (Φορέας Υλοποίησης): 

 Αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 
και 4 της Παρούσης. 

 Αναλαµβάνει για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να παρέχει 
κάθε αναγκαία τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη και κάθε αναγκαίο 
µέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της 
παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης  

 Αναλαµβάνει την υποχρέωση του συντονισµού των ενεργειών και της 
υλοποίησης των εργασιών της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 2. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η συνδροµή 
και άλλων φορέων -  κρατικών ή µη -  για την υλοποίηση Προγραµµατικής 
Σύµβασης αναλαµβάνει να παρέµβει και να συντονίσει τις ενέργειες που 
απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς. 

 Αναλαµβάνει, σε περίπτωση παρατηρήσεων από την οµάδα επίβλεψης ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης  ή ελλείψεων των εργασιών, τη συµπλήρωση - 
 διόρθωση και ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς επιπλέον Οικονοµική 
Επιβάρυνση.  

 Φροντίζει για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σταδίων των εργασιών και την 
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων της Σύµβασης. 

 Συµµετέχει στην κοινή Επιτροπή της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, 
µε έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή του που θα οριστεί αρµοδίως. 
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 Προβαίνει σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια και την υλοποίηση των 
εργασιών της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

 
Ρητά συµφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγµάτωση του αντικειµένου ή 
περιεχοµένου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης ουδεµία επιβάρυνση ή 
δαπάνη  έναντι των συµβαλλοµένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµβασης θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισµό της παρούσας Σύµβασης. 
 

Άρθρο 7 
Κοινή επιτροπή παρακολούθησης 

(συγκρότηση & αρµοδιότητες) 
 
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύµβασης αυτής, ορίζεται Τετραµελής 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων 
(µε τους  νόµιµους αναπληρωτές τους), ως  ακολούθως: 

1. Από την Υπηρεσία Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών µνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
ορίζονται: ο Θεµιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάµενος της ΔΑΒΜΜ,  ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούµενος από τον κ. Παναγιώτη Μπίρταχα, 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνηµείων της ΔΑΒΜΜ 

2. Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ Φωκίδας, ορίζονται: η 
Γραµµατίκα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας µε αναπληρώτριά της την Κοντακτσή Χρυσάνθη, Πολιτικός 
Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

3. Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ορίζεται η κα Ψάλτη Αθανασία, Αρχαιολόγος µε βαθµό Α’, 
Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας µε αναπληρώτρια την 
Τσαρούχα Ανθούλα, Αρχαιολόγος µε βαθµό Α’, ΙΔΑΧ, ΕΦ.Α. Φωκίδας . 

4. Από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. ορίζονται η καθ. ΕΜΠ κα Αντωνία Μοροπούλου, µε 
αναπληρωτή τον Επικ. Καθ. ΕΜΠ κ. Χαράλαµπο Μουζάκη. 

 
Ο καθένας από τους συµβαλλόµενους διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή µε σχετική απόφαση του. 
Η θητεία των µελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση. Η συγκρότηση και η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται 
µε πρόσκληση του Προέδρου της. 
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Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της 
προγραµµατικής Σύµβασης, πιστοποιεί την πρόοδο και την ολοκλήρωση υλοποίησης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, εισηγείται στους συµβαλλόµενους για τη 
συγκρότηση Οµάδας Επίβλεψης του Έργου, εισηγείται προς τους συµβαλλόµενους 
την τυχόν παράταση της Σύµβασης καθώς επίσης επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε 
την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της που τυχόν θα προκύψει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
Η κοινή επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο µετά από την πρόσκληση 
του Προέδρου της σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Οι συνεδριάσεις λαµβάνουν χώρα στην έδρα 
του φορέα χρηµατοδότησης, για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά 
από υπάλληλο της περιφέρειας που θα εκτελεί χρέη γραµµατέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Λειτουργία της κοινής επιτροπής 

 
1. Η επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση 

γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται εγγράφως 
τα µέλη τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησης της 
Επιτροπής. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται επίσης υποχρεωτικά - και 
 εισάγονται προς συζήτηση -  πρόσθετα θέµατα, εφόσον τα ζητάει εγγράφως 
από τον Πρόεδρο ο εκπρόσωπος έστω και ενός των συµβαλλόµενων µερών.  
Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσει 
εγγράφως από τον πρόεδρο, ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη εντός 10 
ηµερών. 

2. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος ή σε µέλη της επιτροπής την 
ειδικότερη  µελέτη και εισήγηση θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί 
επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις οιονδήποτε κρίνει σκόπιµο για παροχή 
πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα ζητούµενα θέµατα. 

3. Τα αρχεία της επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραµµατέα 
της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, µε  ευθύνη του Γραµµατέα, θα 
στέλνονται εγκαίρως σε όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

4. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τα τρία µέλη της, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 και 7 της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης. Οι Αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα σε περίπτωση παρουσίας 
τριών µελών, ή κατά  πλειοψηφία σε περίπτωση παρουσίας τεσσάρων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης καταγράφονται στο πρακτικά αποφάσεων και 
υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη. 

5. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής µπορεί να 
καθοριστούν µε Απόφαση της. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Ρήτρες 
 

1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και αθλητισµού, φέρει ακέραια την αστική ευθύνη 
που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που 
προκύπτει λόγω  παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Επίσης είναι αστικά 
υπεύθυνη και κάθε νόµιµη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω 
παράβασης των υποχρεώσεων του, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Ως 
τέτοια παράβαση νοείται η καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασµών  πέραν 
των νόµιµων προθεσµιών. 

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που προκύπτει λόγω 
της παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

4. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των 
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, 
αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους 
έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. 

5. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την 
εφαρµογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρµοδιότητα των 
δικαστηρίων της Άµφισσας. 

 
ΆΡΘΡΟ 10 

Μεταβατικές διατάξεις 
 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την κατάθεση της προκαταβολής και θεωρείται ότι 
έχει εκτελεστεί όταν παραληφθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η 
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει περί Προγραµµατικών Συµβάσεων, και η κείµενη 
νοµοθεσία. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Τελικές ρυθµίσεις 
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Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα 
σύµβαση ή η καθυστέρηση λήψης µέτρων που προβλέπει η παρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή 
από τις υποχρεώσεις τους ή  ανάγνωση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που 
δεν αναγνωρίζονται από την Προγραµµατική Σύµβαση. 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη 
και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6) 
πρωτότυπα και δόθηκαν δύο (2) στο ΥΠ.ΠΟ.Α., ένα (1) στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ένα (1) στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.. και ένα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας 
και ένα (1) προς χρήση της επιτροπής. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Υπουργείο Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
Η Γενική Γραµµατέας 

 
 

 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
  
  

Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης 

 
 

 

Ιωάννης Πασπαλιάρης  
 

 
 

 
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  τους όρους  της Προγραμματικής Σύμβασης   
για την εκπόνηση του έργου με τίτλο : «Διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα του 
καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα», σύμφωνα με το 
συνημμένο   σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης και 2. ορίζει  
εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, ως ακολούθως: 
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 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με αναπληρώτρια την ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Πολιτικό  Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .  

 
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

«Διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής 
Βαρνάκοβας στη Φωκίδα». 

 

ΑΔΑ: 7ΝΛΨ7ΛΗ-9Μ8



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 Στην Λαµία σήµερα  στις ………..……………………. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 
 
α) Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, νόµιµα εκπροσωπούµενο από 

τη Γενική Γραµµατέα κ. Μαρία Βλαζάκη - Ανδρεαδάκη, 
β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον 

Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ειδικά εξουσιοδοτηµένο για την 
υπογραφή της παρούσας µε την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, 

γ) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 
Έρευνας ή για συντοµία ΕΜΠ- ΕΛΚΕ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 
Πατησίων 42, Τ.Κ.: 106.82 µε ΑΦΜ: 099793475, Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και έχει Διοικητικές 
Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157.80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Διεύθυνση Επικοινωνίας) και το οποίο εκπροσωπείται για την υπογ ραφή 
της παρούσας σύµβασης από τον καθ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, Αν. Πρύτανη, ο οποίος 
ορίστηκε σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 03/12−01−2016 έγγραφο του Συµβουλίου του 
Ιδρύµατος που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 125 (28-01-2016) 
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης.  

 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
 

1. 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 ισχύει.  

2. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για τη προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτισµικής κληρονοµιάς», όπως ισχύει.  

3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού». 

4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Οργανισµός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/336598/30330/23405 
(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισµού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη 
θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στου Υπουργείο Πολιτισµού και 
Αθλητιµού’’. 

6. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 1298/Β’/12-4-2018) 
Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή του Υφυπουργού» κατά περίπτωση 
στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (Τοµέας 
Πολιτισµού), Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τµηµάτων 
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και Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».  

7. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωµένης Διοίκησης   -    Πρόγραµµα   
Καλλικράτης»,   όπως   οι   παρ.   1.α    και   5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 
παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012), όπως ισχύουν, 

8. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α 
/27- 12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την 3203/84663 απόφαση 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2201Β΄της 28/06/2017 και ισχύει.  

9. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και 
υπηρεσιών αρµοδιότητας των Περιφερειών. 

10. Του 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 

11. Τον  Ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόµων για  το  Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. 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 

13. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών  και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/2017), για την «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

15. Την χρηµατοδότηση της µελέτης «Διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα για την 
αποκατάσταση του καθολικού και των κελιών της Μονής ΠΕ Βαρνάκοβας. από 
πιστώσεις των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ -Τροπ.04 , σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
205/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας πρακτικό 6ης συνεδρίασης 18/06/2018, θέµα 18 (ΑΔΑ: Ω6617ΛΗ-47Ι). 

16. Την υπ’ αριθ. 205/2018  απόφαση Του Περιφερειακού Συµβουλίου µετά την υπ’ 
αριθ. . 137936/574/12-6-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας.  

17. Την υπ’ αριθ. ……. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης και τον ορισµό 
εκπροσώπου του µε τον αναπληρωτή για την συµµετοχή στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ. 
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18. Την υπ’ αριθ. 2593/53179/17-4-2018 (ΑΔΑ: 6Β6ΚΟ10-50Ο) απόφαση ελέγχου 
νοµιµότητας της αρ. 115/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς. 

19. Την υπ’ αριθ. 205/2018/18-6-2018 (ΑΔΑ: Ω6617ΛΗ-47Ι) απόφαση “έγκρισης της 
4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2018… δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ-ΤΡΟΠ. 04)”. 

20. Το µε αριθ. πρωτ. 137936/574/12-6-2018 έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η ένταξη 
ενός νέου έργου µε τίτλο «Διεπιστηµονική… Φωκίδας» µε προϋπολογισµό 
24.800€. 

21. Το ΦΕΚ 580/3-8-1993, κήρυξης της Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα ως  
ιστορικό διατηρητέο µνηµείο. 

22. Την ανάγκη για την διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και 
των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας. 

23. Το γεγονός ότι δε προκύπτει από την Παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

24. Την ....... Απόφαση δέσµευσης πίστωσης  
 συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

  

1.  Η παρούσα Σύµβαση είναι Προγραµµατική Σύµβαση πολιτιστικής 
ανάπτυξης και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, και του άρθρου 225 του Ν. 3463/06. 
 
2.  Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση: 
α) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως αρµόδιος φορέας για:  την 
επιστηµονική έρευνα, την καταγραφή, τεκµηρίωση, µελέτη και χαρακτηρισµό των 
µνηµείων,  την οργάνωση πολιτιστικών προγραµµάτων σχετικών µε τα µνηµεία σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς για την προστασία αυτών, όπως τη σύνταξη ή τον 
έλεγχο µελετών και την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε µνηµεία, την 
εποπτεία έργων αποκατάστασης τρίτων, την παροχή εξειδικευµένης τεχνικής 
υποστήριξης, το χαρακτηρισµό ως διατηρητέων µνηµείων κτιρίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και την έγκριση εργασιών στα διατηρητέα κτίρια, και γενικά τη 
µέριµνα εφαρµογής της ισχύουσας Νοµοθεσίας περί προστασίας των Αρχαιοτήτων, 
ως φορέας Διαχείρισης. 
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Β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  ως Φορέας Χρηµατοδότησης των απαιτούµενων 
µελετών και παρεχόµενων υπηρεσιών επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης στο 
πλαίσιο του αντικειµένου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. 
Γ) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., ως αρµόδιος Φορέας υλοποίησης και σύµφωνα µε τον N. 
4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/2017), για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,  
καταρτίζουν τους όρους και το πλαίσιο της µεταξύ τους συνεργασίας για την 
υλοποίηση των µελετών και υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης: συγκεκριµένα τη διεπιστηµονική 
διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη 
Φωκίδα.  
3.  Η σύµβαση εγκαθιδρύει συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων 
αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που 
οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των 
κοινών τους στόχων. Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί 
αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος (κατά την παρ. 4 του άρθρου 12 
του Ν. 4412/2016. Τονίζεται ότι,  η εξυπηρέτηση των κοινών στόχων των 
συµβαλλοµένων καθώς και ότι ο σκοπός της εν λόγω σύµβασης είναι 
αποκλειστικά και µόνον η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.   
 
Η Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, γνωστή ως «Αγία Λαύρα της Ρούµελης», 
αποτελεί σηµαντικότατο τοπόσηµο, τόσο για την πόλη της Ναυπάκτου, όσο 
και της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδος, ως µείζονος σηµασίας 
βυζαντινό αρχιτεκτόνηµα. Πρόκειται για το 5ο µοναστήρι στην Ελλάδα, κατά 
σειρά αρχαιότητας, ιδρύθηκε το 1077 µ.Χ. και χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό 
διατηρητέο µνηµείο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 580/3-8-1993. Συνδέεται µε σηµαντικά 
ιστορικά γεγονότα του ελλαδικού χώρου, ενώ τουλάχιστον τέσσερα µέλη των 
Κοµνηνών της Ηπείρου αποφάσισαν να ενταφιαστούν στο Καθολικό της, σε 
ένδειξη σεβασµού και αγάπης προς την Ι.Μονή. 
Η πυρκαγιά της 29ης Ιανουαρίου 2017, κατέστρεψε ολοσχερώς το κεντρικό 
κτίριο της Ιεράς Μονής, το οποίο αποτελούνταν από τρία επίπεδα .Τα ξύλινα 
στοιχεία του, ήτοι κλιµακοστάσια, θύρες, υαλοστάσια και τµήµα του δαπέδου, 
κάηκαν ολοσχερώς, όπως επίσης και ολόκληρο το τµήµα της σκεπής. Η 
εναποµείναντα τοιχοποιία, κυρίως από λιθοδοµή, παρουσιάζει έντονες 
ρηγµατώσεις, ενώ κατά καιρούς παρατηρείται πτώση τµηµάτων της. Άγνωστη 
δε παραµένει η στατική συµπεριφορά του όλου κτιρίου, το οποίο καθιστά 
αδύνατη τη µελέτη αποκατάστασης. 
Παράλληλα, αν και το Καθολικό της Ιεράς Μονής δεν επλήγη άµεσα από την 
πυρκαγιά, τα ήδη φθαρµένα δοµικά υλικά εκτέθηκαν σε µεγάλη θερµοκρασία. 
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Έχει πληγεί από αρκετούς σεισµούς, από την έλλειψη επιπλέον στήριξής του, 
ενώ πρόσφατη γεωφυσική διασκόπηση απέδειξε την ύπαρξη ταφικών δοµών 
και υπόγειων στοών, κάτι που επηρεάζει επιπλέον τη συµπεριφορά του.  
Επισηµαίνεται ότι τα δοµικά υλικά και των δύο µνηµείων έχουν επιβαρυνθεί 
λόγω παλαιότητας και έντονων καιρικών συνθηκών της περιοχής, 
παρατηρείται πτώση τµηµάτων της τοιχοποιίας του κεντρικού κτιρίου, ενώ η 
αδελφότητα διαµένει σε διπλανό οικοδόµηµα και την Ιερά Μονή επισκέπτεται 
καθηµερινά πλήθος προσκυνητών. 
 
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι, διά της συνεργασίας των δύο φορέων, η 
διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής 
Βαρνάκοβας στη Φωκίδα. Τα βασικά στοιχεία της διεπιστηµονικής έρευνας 
είναι: 

 Διαγνωστική έρευνα και χαρακτηρισµός υλικών (λιθοσώµατα 
κονιάµατα) της τοιχοποιίας ως προς τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες, 
την αντοχή τους σε θλίψη. Παράλληλα θα µελετηθούν τα λιθοσώµατα 
από διάφορα λατοµεία της περιοχής του έργου, τα οποία θα 
αντικαταστήσουν αυτά τα οποία έχουν µειωµένες θλιπτικές αντοχές, όπου 
απαιτηθεί. 

 Χρήση επιπέδων γρύλων για τον προσδιορισµό του µέτρου 
ελαστικότητας, της θλιπτικής  και της διατµητικής αντοχής της 
τοιχοποιίας σε προεπιλεγµένες θέσεις των δοµηµάτων. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα δοθεί στα κελιά, ώστε να προσδιοριστεί η µεταβολή των 
ιδιοτήτων αυτών λόγω της πυρκαγιάς 

 Θα εκτιµηθεί αρχικά ο σεισµικός κίνδυνος στο βραχώδες υπόβαθρο της 
Ιεράς Μονής της Βαρνάκοβας. Το βάθος του βραχώδους υποβάθρου θα 
προσδιοριστεί από τις γεωτρήσεις οι οποίες θα παραδοθούν από την 
οµάδα εκπόνησης της γεωτεχνικής µελέτης. Στη συνέχεια λαµβάνοντας 
υπόψη τη στρωµατογραφία µέχρι τα θεµέλια των δύο κτιρίων θα 
εκτιµηθεί ο σεισµικός κίνδυνος σε αυτά. Η µελέτη αυτή θα λάβει υπόψη 
της, τόσο την ιστορική σεισµικότητα της περιοχής, όσο και τα 
πλησιέστερα προς τη Μονή ενεργά σεισµικά ρήγµατα, τα οποία 
µπορούν να δώσουν σεισµούς κοντινού πεδίου.  

 Προσδιορισµός των δυναµικών χαρακτηριστικών (ιδιοπερίοδοι, 
αποσβέσεις ιδιοσχήµατα κανονικών µορφών) των δύο δοµηµάτων µε τη 
µέθοδο των µικροδονήσεων. 

Από τις έρευνες αυτές θα προκύψουν τα ακόλουθα:  

ΑΔΑ: 7ΝΛΨ7ΛΗ-9Μ8



1. Πρόταση  επι των σχεδίων, τα οποία θα παραδώσει η οµάδα µελέτης του 
έργου, η οποία θα δίνει τα φυσικοχηµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά 
των λιθοσωµάτων και των κονιαµάτων στο καθολικό, ενώ για τα κελιά 
θα καταγραφούν οι επιπτώσεις στα φυσικοχηµικά και µηχανικά 
χαρακτηριστικά ανά περιοχή λόγω της πυρκαγιάς.  

2. Πρόταση της σύστασης των κατάλληλων, συµβατών και επιτελεστικών  
κονιαµάτων δόµησης και των ενεµάτων αν κριθεί αναγκαία η εφαρµογή 
τους. 

3. Πρόταση των µηχανικών χαρακτηριστικών µέτρο ελαστικότητας 
θλιπτική και διατµητική αντοχή των τοιχοποιιών. 

4. Πρόταση  εκτίµησης του σεισµικού κινδύνου στα θεµέλια του έργου.  
5.  Πρόταση µε τα συµβατά λιθοσώµατα και από πού αυτά θα ληφθούν, τα 

οποία θα αντικαταστήσουν αυτά τα οποία έχουν µειωµένες αντοχές 
όπου απαιτηθεί. 

 
Από την εκτέλεση του έργου θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία και οικονοµία και ουσιαστική συµβολή στην επιστηµονική ανάπτυξη 
της περιοχής της Φωκίδας µε την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονοµιάς.  
 
Η εκτέλεση του έργου, αποτελεί µια συντονισµένη προσπάθεια γεφύρωσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας. Η διεπιστηµονική µελέτη συνιστά 
 ένα εγχείρηµα αφύπνισης και δηµιουργικότητας µε σκοπό την σχεδίαση και 
την εφαρµογή νέων στρατηγικών, ιδεών και καλών πρακτικών.  Η 
τεχνογνωσία και η τεχνοτροπία, οι οποίες θα αποκτηθούν, ενθαρρύνουν τη 
χρήση της υψηλής τεχνολογίας µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο, 
τροφοδοτώντας το εκπαιδευτικό έργο του Πολυτεχνείου.  

4. Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιλαµβάνει τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για την εκτέλεση της παρούσας και συγκεκριµένα: 
4.1 το προοίµιο και το περιεχόµενο της σύµβασης (Άρθρο 1) 
4.2 το αντικείµενο της σύµβασης και το περιεχόµενο των εργασιών (Άρθρο 2) 
4.3 τη διάρκεια της σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών 

(Άρθρο 3) 
4.4 τα σχετικά µε τον τρόπο ανάθεση των απαιτούµενων εργασιών και τη λήψη 

των     σχετικών εγκρίσεων (Άρθρο 4) 
4.5 τον προϋπολογισµό και την πηγή χρηµατοδότησης της σύµβασης (Άρθρο 5) 
4.6 τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (Άρθρο 6) 
4.7 τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

(Άρθρο 7) 
4.8 τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής (Άρθρο 8) 
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4.9 τις ρήτρες (Άρθρο 9) 
4.10 τις µεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 10 ) 
4.11 τις τελικές ρυθµίσεις (Άρθρο 11) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Αντικείµενο της Σύµβασης – Περιεχόµενο ερευνητικού έργου 
 

Αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η διεπιστηµονική διαγνωστική 
έρευνα του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα. Οι 
προτάσεις θα προκύψουν αφού πρώτα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες 
ερευνητικές εργασίες: 

1. Διαγνωστική έρευνα και χαρακτηρισµός υλικών : έλεγχος του δοµήµατος µε 
µη καταστροφικές µεθόδους. Αποτίµηση των χηµικών φυσικών 
ορυκτολογικών και µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (λιθοσώµατα-
κονιάµατα) της φέρουσας τοιχοποιίας από την οποία είναι κατασκευασµένα 
και τα δύο κτιριακά συγκροτήµατα (καθολικό, κελιά). Για την περίπτωση των 
κελιών επιπλέον θα αποτιµηθούν οι ιδιότητες αυτές σε περιοχές, οι οποίες 
επλήγησαν έντονα από την πυρκαγιά. 

2. Χρήση επιπέδων γρύλων για τον προσδιορισµό του µέτρου ελαστικότητας, της 
θλιπτικής  και της διατµητικής αντοχής της τοιχοποιίας σε προεπιλεγµένες 
θέσεις των δύο κτιρίων. Θα επιλεγούν δύο θέσεις στο καθολικό και τέσσερεις 
θέσεις στα κελιά, ώστε να προσδιοριστεί η µεταβολή των ιδιοτήτων αυτών 
λόγω της πυρκαγιάς 

3. Θα εκτιµηθεί αρχικά ο σεισµικός κίνδυνος στο βραχώδες υπόβαθρο της Ιεράς 
Μονής της Βαρνάκοβας. Το βάθος του βραχώδους υποβάθρου θα προσδιοριστεί 
από τις γεωτρήσεις οι οποίες θα παραδοθούν από την οµάδα εκπόνησης της 
γεωτεχνικής µελέτης. Στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη τη στρωµατογραφία 
µέχρι τα θεµέλια των δύο κτιρίων θα εκτιµηθεί ο σεισµικός κίνδυνος σε αυτά. 
Η µελέτη αυτή θα λάβει υπόψη της, τόσο την ιστορική σεισµικότητα της 
περιοχής, όσο και τα πλησιέστερα προς τη Μονή ενεργά σεισµικά ρήγµατα, τα 
οποία µπορούν να δώσουν σεισµούς κοντινού πεδίου.  

4. Προσδιορισµός των δυναµικών χαρακτηριστικών (ιδιοπερίοδοι, αποσβέσεις 
ιδιοσχήµατα κανονικών µορφών) των δύο δοµηµάτων µε τη µέθοδο των 
µικροδονήσεων της υπάρχουσας κατάστασής των κτιρίων ώστε να µπορεί να 
εκτιµηθούν µετά τις επεµβάσεις οι µεταβολές αυτών.  

Η έρευνα αυτή  είναι διεπιστηµονική και θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
συνεργασία µελών ΔΕΠ της Σχολής Χηµικών Μηχανικών και της Σχολής 
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Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, (επιστηµονικά υπεύθυνη, καθ. Αντωνία 
Μοροπούλου, κύριος ερευνητής, επικ. καθ. Χ. Μουζάκης).  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Διάρκεια – Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

 
1. Η διάρκειά της προγραµµατικής σύµβασης ορίζεται συνολικά σε  6 µήνες.  Ως 
χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής στο 
λογαριασµό του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. Το αντικείµενο της σύµβασης θα ολοκληρωθεί 
εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων µηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα θα 
εκτελεστούν οι εργασίες, όπως αυτές περιγράφηκαν προηγούµενα . 
2. Η διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης µπορεί να παραταθεί 
για ένα (1) ακόµα έτος, χωρίς αύξηση του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου, 
αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειµένου της. Η 
παράταση δίδεται µε κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µετά 
από  ειδικώς αιτιολογηµένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 7 της παρούσης.  
3. Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν σε αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, το 
οποίο θα έχει συνολική διάρκεια τέσσερεις (4) µήνες.  Αναλυτικά το 
χρονοδιάγραµµα έχει ως εξής: 
Στο τέλος του τέταρτου µήνα θα παραδοθούν όλες οι προαναφερθείσες προτάσεις 
σε µία τεχνική έκθεση.   
Τους επόµενους 2 µήνες θα γίνει ο έλεγχος των παραδοτέων & τυχόν παρατηρήσεις 
επ’ αυτών από την οµάδα επίβλεψης και στην συνέχεια η πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης του αντικειµένου της σύµβασης από την Επιτροπή παρακολούθησης.  
5. Οποιαδήποτε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος γίνεται µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
ΆΡΘΡΟ 4  

Τρόπος ανάθεσης των εργασιών  
Σχετικές Εγκρίσεις 

 
Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της 
παρούσης προγραµµατικής σύµβασης, θα γίνει από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό Αναθέσεων και το άρθρο 16 Ν. 4483/2017. 
Η ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των εργασιών ανά στάδιο βεβαιώνεται από 
την Οµάδα Επίβλεψης, που συγκροτείται από τους συµβαλλόµενους στο πλαίσιο 
εκτέλεσης του έργου, µετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η 
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Οµάδα Επίβλεψης συντάσσει έκθεση περαίωσης, µε βάση την οποία η Επιτροπή 
Παρακολούθησης εισηγείται προς το Φορέα Χρηµατοδότησης την τµηµατική 
καταβολή των δαπανών, όπως αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσης. 
Όλες οι µελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσης θα υποβληθούν στη 
ΔΑΒΜΜ  προς έγκριση, όπως  ορίζει η αρχαιολογική νοµοθεσία 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
Προϋπολογισµός Πηγής Χρηµατοδότησης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του αντικειµένου της Προγραµµατικής Σύµβασης µε 
τίτλο «Διεπιστηµονική διαγνωστική έρευνα και προτάσεις για την αποκατάσταση 
του καθολικού και των κελιών της Μονής Βαρνάκοβας στη Φωκίδα» ανέρχεται στις 
20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
και θα βαρύνει το πρόγραµµα “Περιφερειακή ΚΑΠ – ΤΡΟΠ. 04”, έτους 2018,  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο µε  ΚΑΕ 9899  . Η 
Περιφέρεια έχει λάβει απόφαση δέσµευσης σχετικής πίστωσης (Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης)  µε αριθ. πρωτ …………  και αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ….). 
 

1. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση του 
αντικειµένου της Σύµβασης θα καλύπτονται µε δικαιολογητικά και 
παραστατικά δαπανών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που θα 
εκδίδονται στο όνοµα του Φορέα Χρηµατοδότησης. 

2. Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων ( συµβάσεις, ένταλµα 
πληρωµών, τιµολόγια, διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 
κ.λ.π.)  θα υπάρχουν σε ειδικό φάκελο που θα τηρείται στο αρχείο του 
Φορέα Χρηµατοδότησης ή της Επιτροπής της παρούσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης ή αρµόδιου εντεταλµένου Κρατικού Φορέα. 

3. Οι πληρωµές λογαριασµών, που δικαιούχος είναι ο εκτελεστής των 
εργασιών ( Ε.Λ.Κ.Ε.)  που πραγµατοποιούνται από την περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας κατόπιν τήρησης και της διαδικασίας της 
προηγούµενης παραγράφου. 

4. Με την ολοκλήρωση εκάστου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται 
στο Άρθρο 2, ο Φορέας Χρηµατοδότησης  (η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 
και αφού προηγουµένως η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
πιστοποιήσει την ολοκλήρωση των εργασιών του σταδίου, µε βάση την 
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έκθεση περαίωσης της Οµάδας Επίβλεψης, θα καταβάλλει το ποσό της 
αντίστοιχης δαπάνης. 

5. Σε κάθε  καταβολή το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα 
Χρηµατοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) απευθείας µε την 
έκδοση του αναγκαίου και προβλεπόµενο από την ισχύουσα Νοµοθεσία 
παραστατικού είσπραξης. 

6. Η αµοιβή θα καταβληθεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. ως εξής: 

 µε την έναρξη της σύµβασης θα καταβληθεί προκαταβολή ύψους 10.000 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ (ποσοστό 50% επί του συνόλου), µετά από προσκόµιση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής η οποία θα επιστραφεί µετά την πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης  από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 µε την ολοκλήρωση του έργου θα καταβληθεί ποσοστό 50% επί του συνόλου. 

7. Η απορρόφηση των κονδυλίων του προγράµµατος για την κάλυψη των 
δαπανών διάχυσης από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ µπορεί να 
συνεχιστεί για 6 µήνες µετά την οριστική παραλαβή του προγράµµατος. 

 
ΆΡΘΡΟ 6  

Δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
 
Το Υπουργείο Πολιτισµού και αθλητισµού φορέας διαχείρισης: 

 Δια της ΔΑΒΜΜ αναλαµβάνει διαδικασία παρακολούθησης των έργων, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 Αναλαµβάνει να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστηµονική στήριξη 
και κάθε αναγκαίο µέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του 
αντικειµένου της Σύµβασης. 

 Μέριµνα για την έγκαιρη τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων των 
εκτελούµενων εργασιών. 

 Αναλαµβάνει να βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση των 
εργασιών ανά στάδιο   συντάσσοντας τα σχετικά πρακτικά. 

 Αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται καθόλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, και µε αντίστοιχα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα και στελέχη των αντισυµβαλλοµένων στην 
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παρούσα προγραµµατική, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο 
που θα ζητηθεί. 

 Συµµετέχει στην κοινή Επιτροπή της παρούσης προγραµµατικής Σύµβασης 
µε έναν εξουσιοδοτηµένο προς τούτο εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Φορέας Χρηµατοδότησης): 

 Αναλαµβάνει την υποχρέωση απρόσκοπτης χρηµατοδότησης των εργασιών 
της  παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο 
άρθρο 5 αυτής. 

 Παρέχει καθ όλη τη διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης γραµµατειακή 
υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 

 Συµµετέχει στην Επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο της παρούσης 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή που θα 
οριστεί αρµοδίως. 

 Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειµένου της 
Σύµβασης και παρακολουθεί και συντονίζει αυτό σε συνεργασία µε τους 
άλλους συµβαλλόµενους. 

 
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. (Φορέας Υλοποίησης): 

 Αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 
και 4 της Παρούσης. 

 Αναλαµβάνει για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να παρέχει 
κάθε αναγκαία τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη και κάθε αναγκαίο 
µέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της 
παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης  

 Αναλαµβάνει την υποχρέωση του συντονισµού των ενεργειών και της 
υλοποίησης των εργασιών της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 2. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η συνδροµή 
και άλλων φορέων -  κρατικών ή µη -  για την υλοποίηση Προγραµµατικής 
Σύµβασης αναλαµβάνει να παρέµβει και να συντονίσει τις ενέργειες που 
απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς. 
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 Αναλαµβάνει, σε περίπτωση παρατηρήσεων από την οµάδα επίβλεψης ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης  ή ελλείψεων των εργασιών, τη συµπλήρωση - 
 διόρθωση και ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς επιπλέον Οικονοµική 
Επιβάρυνση.  

 Φροντίζει για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σταδίων των εργασιών και την 
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων της Σύµβασης. 

 Συµµετέχει στην κοινή Επιτροπή της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, 
µε έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή του που θα οριστεί αρµοδίως. 

 Προβαίνει σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια και την υλοποίηση των 
εργασιών της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

 
Ρητά συµφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγµάτωση του αντικειµένου ή 
περιεχοµένου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης ουδεµία επιβάρυνση ή 
δαπάνη  έναντι των συµβαλλοµένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµβασης θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισµό της παρούσας Σύµβασης. 
 

Άρθρο 7 
Κοινή επιτροπή παρακολούθησης 

(συγκρότηση & αρµοδιότητες) 
 
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύµβασης αυτής, ορίζεται Τετραµελής 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων 
(µε τους  νόµιµους αναπληρωτές τους), ως  ακολούθως: 

1. Από την Υπηρεσία Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών µνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
ορίζονται: ο Θεµιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάµενος της ΔΑΒΜΜ,  ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούµενος από τον κ. Παναγιώτη Μπίρταχα, 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνηµείων της ΔΑΒΜΜ 

2. Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ Φωκίδας, ορίζονται: η 
Γραµµατίκα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας µε αναπληρώτριά της την Κοντακτσή Χρυσάνθη, Πολιτικός 
Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

3. Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ορίζεται η κα Ψάλτη Αθανασία, Αρχαιολόγος µε βαθµό Α’, 

ΑΔΑ: 7ΝΛΨ7ΛΗ-9Μ8



Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας µε αναπληρώτρια την 
Τσαρούχα Ανθούλα, Αρχαιολόγος µε βαθµό Α’, ΙΔΑΧ, ΕΦ.Α. Φωκίδας . 

4. Από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. ορίζονται η καθ. ΕΜΠ κα Αντωνία Μοροπούλου, µε 
αναπληρωτή τον Επικ. Καθ. ΕΜΠ κ. Χαράλαµπο Μουζάκη. 

 
Ο καθένας από τους συµβαλλόµενους διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή µε σχετική απόφαση του. 
Η θητεία των µελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση. Η συγκρότηση και η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται 
µε πρόσκληση του Προέδρου της. 
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της 
προγραµµατικής Σύµβασης, πιστοποιεί την πρόοδο και την ολοκλήρωση υλοποίησης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, εισηγείται στους συµβαλλόµενους για τη 
συγκρότηση Οµάδας Επίβλεψης του Έργου, εισηγείται προς τους συµβαλλόµενους 
την τυχόν παράταση της Σύµβασης καθώς επίσης επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε 
την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της που τυχόν θα προκύψει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
Η κοινή επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο µετά από την πρόσκληση 
του Προέδρου της σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Οι συνεδριάσεις λαµβάνουν χώρα στην έδρα 
του φορέα χρηµατοδότησης, για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά 
από υπάλληλο της περιφέρειας που θα εκτελεί χρέη γραµµατέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Λειτουργία της κοινής επιτροπής 

 
1. Η επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση 

γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται εγγράφως 
τα µέλη τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησης της 
Επιτροπής. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται επίσης υποχρεωτικά - και 
 εισάγονται προς συζήτηση -  πρόσθετα θέµατα, εφόσον τα ζητάει εγγράφως 
από τον Πρόεδρο ο εκπρόσωπος έστω και ενός των συµβαλλόµενων µερών.  
Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσει 
εγγράφως από τον πρόεδρο, ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη εντός 10 
ηµερών. 

2. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος ή σε µέλη της επιτροπής την 
ειδικότερη  µελέτη και εισήγηση θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί 
επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις οιονδήποτε κρίνει σκόπιµο για παροχή 
πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα ζητούµενα θέµατα. 

3. Τα αρχεία της επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραµµατέα 
της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, µε  ευθύνη του Γραµµατέα, θα 
στέλνονται εγκαίρως σε όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
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4. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τα τρία µέλη της, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 και 7 της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης. Οι Αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα σε περίπτωση παρουσίας 
τριών µελών, ή κατά  πλειοψηφία σε περίπτωση παρουσίας τεσσάρων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης καταγράφονται στο πρακτικά αποφάσεων και 
υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη. 

5. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής µπορεί να 
καθοριστούν µε Απόφαση της. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Ρήτρες 
 

1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και αθλητισµού, φέρει ακέραια την αστική ευθύνη 
που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που 
προκύπτει λόγω  παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Επίσης είναι αστικά 
υπεύθυνη και κάθε νόµιµη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω 
παράβασης των υποχρεώσεων του, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Ως 
τέτοια παράβαση νοείται η καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασµών  πέραν 
των νόµιµων προθεσµιών. 

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που προκύπτει λόγω 
της παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

4. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των 
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, 
αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους 
έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. 

5. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την 
εφαρµογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρµοδιότητα των 
δικαστηρίων της Άµφισσας. 

 
ΆΡΘΡΟ 10 

Μεταβατικές διατάξεις 
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Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την κατάθεση της προκαταβολής και θεωρείται ότι 
έχει εκτελεστεί όταν παραληφθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η 
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει περί Προγραµµατικών Συµβάσεων, και η κείµενη 
νοµοθεσία. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Τελικές ρυθµίσεις 

 
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα 
σύµβαση ή η καθυστέρηση λήψης µέτρων που προβλέπει η παρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή 
από τις υποχρεώσεις τους ή  ανάγνωση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που 
δεν αναγνωρίζονται από την Προγραµµατική Σύµβαση. 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη 
και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6) 
πρωτότυπα και δόθηκαν δύο (2) στο ΥΠ.ΠΟ.Α., ένα (1) στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ένα (1) στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.. και ένα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας 
και ένα (1) προς χρήση της επιτροπής. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Υπουργείο Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
Η Γενική Γραµµατέας 

 
 

 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
  
  

Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης 

 
 

 

Ιωάννης Πασπαλιάρης  
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