
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)  
ΤΗΣ 28ΗΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
71 / 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ, 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.: 42417/138/ 22.02.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 2η 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  31ο 

 Η.Δ. 
Έγκριση σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με 
τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
29/09/2018 & 05-10-2018", εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και 
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

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 2η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

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 

1. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
2. Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
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3. Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
4. Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
5. 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  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος   √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 3 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 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 31ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο,  ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
42209/ 1877/ 22.02.2019 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

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 αριθµ. 336/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 
Ω34Ε7ΛΗ-ΕΚΧ). 

3. Την με α.π. 139854/21-12-2018 (ΑΔΑ: 9ΜΕΒ465ΧΙ8-ΜΤ5) Συλλογική Απόφαση 
Έργων  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  και του Δήμου Λοκρών, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-
2018». 
 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών 
για την υλοποίηση του έργου από το Δήμο  µε χρηματοδότηση του από την  Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ866 με ΚΕ 2018ΕΠ86600001 και  
προϋπολογισμό 2.990.000,00 €. 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην άμεση αποκατάσταση ζημιών σε 
υποδομές μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κυκλώνας Ζορμπάς) που έπληξαν το Νομό 
Φθιώτιδας στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 και 5 Οκτωβρίου 2018 όπου εκδηλώθηκαν 
εκτεταμένες κατολισθήσεις, καθιζήσεις, καταστροφές τεχνικών έργων κ.λ.π. στο οδικό 
δίκτυο του νομού, καθώς και προσχώσεις φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις κοίτες των 
ποταμών οι οποίοι υπερχείλισαν σε διάφορα σημεία τους και προκάλεσαν βλάβες σε 
υποδομές, με συνέπεια την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχών του Δήμου 
Λοκρών. 
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, λόγω της 
κρισιμότητάς του, ουσιαστικά και χρονικά, υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου 
από ίδιους πόρους του Δήμου, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει τους 
απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών. 
  Κατόπιν των ανωτέρω, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  και του Δήμου Λοκρών, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-
2018», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της. 
 

2. Τον ορισμό μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του αναπληρωτή του ως εξής: 

• Τον Αριστείδη Μακρή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, µε 
αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κακάβα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της  
ΔΤΕ/ΠΣΕ. 
 
 

 
Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 
 
 
 

Μεταξύ 
 

«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 
και 

«Δήμου Λοκρών» 
 
 

για το έργο 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

29/09/2018 & 05-10-2018» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΜΙΑ 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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 ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την εκτέλεση του έργου : 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
29/09/2018 & 05-10-2018»                                                                                                    

 

Στη Λαμία  σήμερα την …………. , ημέρα …………… και στο γραφείο 

…………………………,που βρίσκεται επί της οδού  ……………..,  στη  Θεσσαλονίκη, οι 

παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» : 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην ………………….. και εκπροσωπείται 

νόμιμα από ……………….., η οποία θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, Περιφέρεια. 

2. O Δήμος Λοκρών που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. Νικόλαο Λιόλιο και εδρεύει 

στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης, επί της οδού Πλ. Δημαρχείου, Αταλάντη, που θα 

αποκαλείται, χάριν συντομίας, Δήμος. 

 

Έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των 

Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα. 

• Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 866 

• Την με αριθμ. ……………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λοκρών ,με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

• Την με αριθμ. …………………… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το 

Δήμο Λοκρών. 

• Την με αριθμ.………………………έγκριση Νομιμότητας, της με 

αριθμ.………απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

• Την με αριθμ................έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ..................απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ............, του   Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

• -    Tην υπ’ αριθμ. …………. πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 

το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού 

ελέγχου νομιμότητας,  

• Την αριθμ. πρωτ. ………….. (…………….. (………….. Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1ο  

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

1.1 Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν. 3852/10,όπως ισχύει. 

 

1.2 Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 
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 1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

 2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης. 

      3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

    4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Περιφέρειας 

 5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου  

 6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης. 

       7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

           σύμβασης 

 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

 9. Τροποποίηση της Σύμβασης. 

     10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία. 

      11.Ρήτρες  

      12.Ειδικοί Όροι 

      13.Τελικές Διατάξεις 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης 

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών για 

την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29-09-

2018 & 05-10-2018, δεδομένου ότι: 

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά. 

β) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους του Δήμου. 

γ) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την 

χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών, που προέρχονται το ΠΔΕ.  

δ) Η τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας  έχει εκπονήσει την από 19-12-2018 τεχνική 

περιγραφή και ανάλυση κόστους,  για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται 

συνολικά στο ύψος των 2.990.000€, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.   

ε) Ο Δήμος και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων. 

 

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου:                             

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29-09-

2018 & 05-10-2018».  

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 

έργου κατά κατηγορία, αφορούν: 
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Άρθρο 3ο  

Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου  

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει. 

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Λοκρών  και του αναδόχου ορίζεται ότι: 

● «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια.    

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος  

● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του     Δήμου  

● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου.  

 

Άρθρο 4ο  

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Περιφέρειας. 

Η Π.Σ.Ε.  αναλαμβάνει 

 

1. Τη χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 2.990.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %), από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕΠ 866.   

2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύμβασης. 

3. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου 

Ο Δήμος αναλαμβάνει: 

 

1. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση  μελετών και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων). 

3. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

4. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου. 

5. Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την 

πορεία  του έργου. 

6. Την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας και την παραλαβή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων 

Έργων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. 

7. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύμβασης. 

8. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους, (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) και τους 

αναπληρωτές τους, στην Τριμελή ( κοινή ) Επιτροπή Παρακολούθησης.  
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Άρθρο 6ο  

Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης 

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 2.990.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.24 %), θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ 866.   

Η καταβολή του ποσού, από την Περιφέρεια στο Δήμο, θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με 

την πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας του Δήμου και 

σχετικό πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

 

Άρθρο 7ο  

Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

Προγραμματικής  σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε  

42 μήνες και αρχίζει  από την υπογραφή της,  με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση 

σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα 

από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα 

βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της. 

Το  χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών  των έργων καθορίζεται από την   

εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται 

εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.  

H Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του 

έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας  προθεσμίας  της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.  

Άρθρο 8ο 

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης,  συγκροτείται κοινή 

Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από : 

• Δύο εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους 

αναπληρωτές τους. 

▪ Τον Αριστείδη Μακρή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, µε αναπληρωτή τον 
Κωνσταντίνο Κακάβα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της  ΔΤΕ/ΠΣΕ. 

  

Μετά την υπογραφή της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν 

τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο, προκειμένου να 

εκδοθεί  απόφαση συγκρότησης της προαναφερθείσας Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, 

από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Περιφέρειας..                                                                                                                      

.               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, 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 αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της  πράξης, η  παράταση του χρονοδιαγράμματος και 

η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη 

της  πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και 

αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τριμελούς (κοινής) 

Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με  τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον 

κριθεί απαραίτητο από την ίδια. 

 

Άρθρο 9ο 

Τροποποίηση 
      Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής  σύμβασης επιτρέπεται μόνο με 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται  αύξηση 

του οικονομικού  αντικειμένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό 

έλεγχο νομιμότητας  και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.  

 

Άρθρο 10ο  

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία  

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, 

εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια της Λαμίας.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 11ο 

Ρήτρες 

‘’Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε 

συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση 

του νόμου ή της καλής πίστης και  των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος 

το οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της 

σύμβασης του έργου, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 1.000,00 €.’’     

                                                    

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
12.1.  Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της 

Σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση , τότε ο Δήμος ευθύνεται για κάθε πταίσμα της 

Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της Περιφέρειας , ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 

υπαιτιότητα του Δήμου . 

12.2.  Πνευματικά δικαιώματα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Δήμο (και 

τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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Σύμβασης, θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας , η οποία έχει το δικαίωμα να τα 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του, 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Περιφέρεια, κατά το χρόνο 

σύνταξης των μελετών, και της μελέτης εφαρμογής – μητρώο του έργου - κατά το πέρας του 

έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 

δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται στην Περιφέρεια., χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

12.3.  Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

         Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, 

καθώς και 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 υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια 

αντίτυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 Για το Δήμο Λοκρών  

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Νικόλαος Λιόλιος 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα,  1. εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Δήμου Λοκρών, για την υλοποίηση της 
πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-2018», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης, και εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, 
2.ορίζει μέλος  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του ως εξής: 
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• Τον Αριστείδη Μακρή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, µε 
αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κακάβα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της  
ΔΤΕ/ΠΣΕ. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 
 
 
 

Μεταξύ 
 

«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 
και 

«Δήμου Λοκρών» 
 
 

για το έργο 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

29/09/2018 & 05-10-2018» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΜΙΑ 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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 ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την εκτέλεση του έργου : 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
29/09/2018 & 05-10-2018»                                                                                                    

Στη Λαμία  σήμερα την …………. , ημέρα …………… και στο γραφείο 

…………………………,που βρίσκεται επί της οδού  ……………..,  στη  Θεσσαλονίκη, οι 

παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» : 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην ………………….. και εκπροσωπείται 

νόμιμα από ……………….., η οποία θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, Περιφέρεια. 

2. O Δήμος Λοκρών που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. Νικόλαο Λιόλιο και εδρεύει 

στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης, επί της οδού Πλ. Δημαρχείου, Αταλάντη, που θα 

αποκαλείται, χάριν συντομίας, Δήμος. 

 

Έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των 

Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα. 

• Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 866 

• Την με αριθμ. ……………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λοκρών ,με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

• Την με αριθμ. …………………… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το 

Δήμο Λοκρών. 

• Την με αριθμ.………………………έγκριση Νομιμότητας, της με 

αριθμ.………απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

• Την με αριθμ................έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ..................απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ............, του   Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

• -    Tην υπ’ αριθμ. …………. πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 

το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού 

ελέγχου νομιμότητας,  

• Την αριθμ. πρωτ. ………….. (…………….. (………….. Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1ο  

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

1.1 Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 

100 του Ν. 3852/10,όπως ισχύει. 

1.2 Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 

 1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

 2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης. 
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      3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

    4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Περιφέρειας 

 5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου  

 6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης. 

       7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

           σύμβασης 

 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

 9. Τροποποίηση της Σύμβασης. 

     10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία. 

      11.Ρήτρες  

      12.Ειδικοί Όροι 

      13.Τελικές Διατάξεις 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης 

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών για 

την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29-09-

2018 & 05-10-2018, δεδομένου ότι: 

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά. 

β) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους του Δήμου. 

γ) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την 

χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών, που προέρχονται το ΠΔΕ.  

δ) Η τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας  έχει εκπονήσει την από 19-12-2018 τεχνική 

περιγραφή και ανάλυση κόστους,  για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται 

συνολικά στο ύψος των 2.990.000€, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.   

ε) Ο Δήμος και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων. 

 

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου:                             

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29-09-

2018 & 05-10-2018».  

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 

έργου κατά κατηγορία, αφορούν: 
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Άρθρο 3ο  

Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου  

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει. 

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Λοκρών  και του αναδόχου ορίζεται ότι: 

● «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια.    

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος  

● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του     Δήμου  

● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου.  

 

Άρθρο 4ο  

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Περιφέρειας. 

Η Π.Σ.Ε.  αναλαμβάνει 

 

1. Τη χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 2.990.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %), από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕΠ 866.   

2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύμβασης. 

3. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου 

Ο Δήμος αναλαμβάνει: 

 

1. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση  μελετών και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων). 

3. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

4. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου. 

5. Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την 

πορεία  του έργου. 

6. Την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας και την παραλαβή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων 

Έργων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. 

7. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύμβασης. 

8. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους, (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) και τους 

αναπληρωτές τους, στην Τριμελή ( κοινή ) Επιτροπή Παρακολούθησης.  
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Άρθρο 6ο  

Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης 

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 2.990.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.24 %), θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ 866.   

Η καταβολή του ποσού, από την Περιφέρεια στο Δήμο, θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με 

την πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας του Δήμου και 

σχετικό πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

Άρθρο 7ο  

Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

Προγραμματικής  σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε  

42 μήνες και αρχίζει  από την υπογραφή της,  με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση 

σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα 

από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα 

βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της. 

Το  χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών  των έργων καθορίζεται από την   

εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται 

εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.  

H Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή του 

έργου και την αποπληρωμή του, εντός της ισχύουσας  προθεσμίας  της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.  

Άρθρο 8ο 

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης,  συγκροτείται κοινή 

Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από : 

• Δύο εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους 

αναπληρωτές τους. 

▪ Τον Αριστείδη Μακρή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, µε αναπληρωτή τον 

Κωνσταντίνο Κακάβα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλο της  ΔΤΕ/ΠΣΕ. 
  

Μετά την υπογραφή της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν 

τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο, προκειμένου να 

εκδοθεί  απόφαση συγκρότησης της προαναφερθείσας Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, 

από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Περιφέρειας..                                                                                                                      

.               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, 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 αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της  πράξης, η  παράταση του χρονοδιαγράμματος και 

η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη 

της  πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και 

αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.  
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Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τριμελούς (κοινής) 

Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με  τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον 

κριθεί απαραίτητο από την ίδια. 

 

Άρθρο 9ο 

Τροποποίηση 

      Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής  σύμβασης επιτρέπεται μόνο με 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται  αύξηση 

του οικονομικού  αντικειμένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό 

έλεγχο νομιμότητας  και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.  

 

Άρθρο 10ο  

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία  

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, 

εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια της Λαμίας.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 11ο 

Ρήτρες 

‘’Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε 

συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση 

του νόμου ή της καλής πίστης και  των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος 

το οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της 

σύμβασης του έργου, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 1.000,00 €.’’     

                                                    

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
12.1.  Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της 

Σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση , τότε ο Δήμος ευθύνεται για κάθε πταίσμα της 

Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της Περιφέρειας , ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 

υπαιτιότητα του Δήμου . 

12.2.  Πνευματικά δικαιώματα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Δήμο (και 

τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Σύμβασης, θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας , η οποία έχει το δικαίωμα να τα 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του, 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Περιφέρεια, κατά το χρόνο 
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σύνταξης των μελετών, και της μελέτης εφαρμογής – μητρώο του έργου - κατά το πέρας του 

έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 

δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται στην Περιφέρεια., χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

12.3.  Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

         Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, 

καθώς και 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 υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια 

αντίτυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 Για το Δήμο Λοκρών  

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Νικόλαος Λιόλιος 
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