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          Στη Θήβα σήμερα 05 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο Επαμεινώνδας» (Σ.Φ.Ε) 
(οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 70474 / 251/ 29.03.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 3η 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 25ο 
Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ». 

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. Γεώργιο Κελαϊδίτη,  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. Γεώργιος Κελαϊδίτης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 3η 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 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
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➢ 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  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 13 7 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα επτά (37), 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.  

 
  Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
22147/175/27.03.2019   εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

ΣΧΕΤ.:   

1. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.  

ΑΔΑ: 6ΦΔΥ7ΛΗ-ΕΨΜ



2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα 

άρθρα 100 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 

107/Α/2017 και το άρθρο 179 του ν.4555/18)  και 278 αυτού. 

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 54/2019 Aπόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση  του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας για το 

έτος 2019  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με βάση το αρ.πρωτ. 305509/16397/29-01-2019 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται 

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α). για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑ». 

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής είναι η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – 

εξωραϊσμός  – αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, 

πόλεως Λαμίας»,  από την Περιφέρεια Στερεάς». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα της Δνσης Τεχνικών Έργων, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ» 
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3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης 

4. Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας (υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως : 

• Συλεούνης Λάμπρος, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Σταματοπούλου Χρυσάφω 

• Μίχου Ευαγγελία, με αναπληρώτρια την Κοντακτσή Χρυσάνθη 

 

 
Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ »,  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την ……….-2019, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), νόμιμα εκπροσωπούμενο 

από τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, κάτοικο Αθήνας, 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, 

κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, κάτοικο Καρπενησίου , 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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Προοίμιο 

 

      Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα 

με: 

1. τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως τροποποιηθείς ισχύει. 

2. το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α?22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

3. το Π.Δ. 4/19-01-2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού»,  

4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

5. τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/ 33659/30330/23405/6-10-

2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) για τον διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

6. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018 (ΦΕΚ 1298/Β/12-4-2018) Κοινή 

Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του 

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

περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας 

Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 

Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού», 

7. το ΠΔ 88/ 29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 

(ΦΕΚ 160/Α/29. 8.2018), 

8. το Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄09-07-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ.», όπως ισχύει 
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σήμερα, 

9. το άρθρο 10 του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών 

εν γένει έργων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων», 

11. τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

12. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. το ΠΔ 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) « Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ.3203/84663/22-06-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 2201Β/28-06-2017). 

14. Το Π.Δ 7/2013  (ΦΕΚ 26 Α/ 31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των 

Περιφερειών»,   

15. τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , 

16. τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις», 

17. τον Ν. 2947/2001 «Περί θεμάτων ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και 

άλλων διατάξεων», 

18. τον Ν. 3207/2003, άρθρο 10 παρ. 10 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και 

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 302/Α΄/24-12-2003), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 43 του Ν.4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ των 

προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 35/Α’/23-02-2012),  

19.  τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, προσαρμογή στις οδηγίες 2014», 

20. το  εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο  οποίο 

είναι ενταγμένο  το  έργο: « ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ», με διατιθέμενη 

πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και η οποία πίστωση  είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Φθιώτιδας του  

Τεχνικού  Πρόγραμματος  Π.Ε. Φθιώτιδας,  στον ΚΑΕ 9779,  σύμφωνα με την αριθμ. 

379/2018 Απόφαση της 12ης/12/12/2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

ΑΔΑ: 6ΦΔΥ7ΛΗ-ΕΨΜ



Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): 7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ.54/2019  Απόφαση της 2ης/28-02-

2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΩΑ4Θ7ΛΗ-

ΟΩ6). 

21.   τη με αρ. πρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/4690/3500/51/05-01-2018  (ΑΔΑ: 

ΩΝΦΖΑ4653Π4-Π55),  Απόφαση της ΕΦΑΦΕ, «Χορήγηση άδειας συντήρησης – 

εξωραϊσμού – αισθητικής αποκατάστασης εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας 

Δέσποινας, πόλεως Λαμίας»,   

22. τη με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/176397/ 124819/2514/939/19- 04-

2018 (ορθή επανάληψη στις 20-4-2018) (ΑΔΑ: 6Τ2Λ4653Π4-6Δ9) Υ.Α. «Έγκριση του 

ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου:  Συντήρηση – εξωραϊσμός  – αισθητική 

αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, πόλεως Λαμίας», Δήμου 

Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015.  

23. την υπ’ αριθ. πρωτ.60639/2257/19-03-2019 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: 

65Δ57ΛΗ-Ζ41) 

24. την µε αριθ. ......../2019 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του Περιφερειακού  

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. 

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους 

αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης . 

25. την µε   αριθμ.   .........../2019  (ΑΔΑ:......................)   απόφαση ελέγχου  νομιμότητας 

της........./2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

26. τo γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την 

εκπόνηση και την εφαρμογή του Προγράμματος του έργου που αναφέρεται στο θέμα και 

προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 

Άρθρο 1 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

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

ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

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

• Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2). 

• Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 
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• Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος 
(άρθρο 4). 

• Την διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5). 

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 6). 

• Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές 
του(άρθρο 7). 

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8). 

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά - τις ρήτρες (άρθρο 9). 

• Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10). 
 

Άρθρο 2 

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συντήρηση, ο εξωραϊσμός και 

η αισθητική αποκατάσταση των εξωτερικών επιφανειών του Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, πόλεως 

Λαμίας», Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην οδό Εκκλησιών, στη νοτιοδυτική παρειά του λόφου 

της Ακρολαμίας, όπου “δεσπόζει” το Κάστρο της πόλης.  

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – 

εξωραϊσμός  – αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, 

πόλεως Λαμίας», Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την 

Περιφέρεια Στερεάς», η χρηματοδότηση του οποίου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα από 

πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε Φθιώτιδας   με την αριθμ. 379/2018 

Απόφαση της 12ης/12-12-2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

(ΑΔΑ): 7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ. 15/2019  Απόφαση της 1ης/28-01-2019 Συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4). 

Στη σημερινή του μορφή ο ναός της Παναγίας Δέσποινας αποτελεί μια τυπική μεγάλη 

τρίκλιτη βασιλική του 19ου αι. με μεταγενέστερες επεμβάσεις στη δυτική κυρίως πλευρά της. 

Καταλαμβάνει τη θέση παλαιότερου ναού, όπως αποδεικνύεται κατ’ αρχήν από το ξυλόγλυπτο 

τέμπλο που σώζεται στο εσωτερικό της, έργο του 1730, καθώς και από τον  ξύλινο επισκοπικό 

θρόνο και το προσκυνητάρι που είναι διακοσμημένα με την πολυτελή τεχνική της ενθετικής με 

φίλντισι και χρονολογούνται στον 18ο αι. 

Η ανοικοδόμηση του ναού στη σημερινή του μορφή μπορεί να τοποθετηθεί στις πρώτες 

δεκαετίες μετά την απελευθέρωση της Λαμίας (1833), καθώς οι αναλογίες, τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και τα διακοσμητικά στοιχεία του εσωτερικού του παραπέμπουν στην περίοδο 

πριν από την επικράτηση του νεοκλασικισμού στην περιφέρεια. Η αισθητά μικρή, σε σχέση με το 

μέγεθος του ναού, ημικυκλική κόγχη του ιερού, υποδεικνύει ότι πιθανότατα αυτή αποτελεί τμήμα 
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της προϋπάρχουσας, παλαιότερης εκκλησίας, το οποίο διατηρήθηκε και εντάχθηκε στο νέο 

κτίσμα. 

Η τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών είναι μείζονος σημασίας για τη γνώση της ιστορίας 

του μνημείου αλλά και της Λαμίας γενικότερα στην οποία σώζεται ένας μόνον ναός της προ του 

1833 περιόδου, η Παναγία Αρχοντική. Επιπλέον, κατά την αφαίρεση των επιχρισμάτων είναι 

πολύ πιθανό να αποκαλυφθεί παλαιότερο οικοδομικό υλικό επαναχρησιμοποιημένο στην 

ανοικοδόμηση του 19ου αι., όπως συνηθιζόταν τότε.  

Τα δύο βυζαντινά μαρμάρινα θωράκια που βρίσκονται σήμερα εντοιχισμένα στην 

εσωτερική αυλή του ναού, καθώς και άλλα μέλη (κορινθιακό κιονόκρανο, βάση περιρραντηρίου, 

τμήμα πλάκας ορθομαρμάρωσης) που υπήρχαν παλαιότερα εκεί, υποδεικνύουν ότι στην 

τοιχοποιία της Παναγίας Δέσποινας μπορεί να υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα μέλη (ανάγλυφα, 

επιγραφές κλπ.), τα οποία θα πρέπει να προστατευθούν κατά τις προσεχείς εργασίες και να 

τεκμηριωθούν.  

Ο Ι. Ναός της Παναγίας Δέσποινας, ανήκει στα εκκλησιαστικά μνημεία της Λαμίας που 

προστατεύεται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», εφ΄ όσον η αρχική του φάση 

χρονολογείται πριν το 1830.  

Οι εργασίες που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας γίνονται για τη συντήρηση , τον 

εξωραϊσμό και την αισθητική αποκατάσταση των όψεων του μνημείου. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/4690/3500/51/04-01-2018, ΑΔΑ: 

ΩΝΦΖ4653Π4-Π55 απόφαση της ΕΦΑΦΕ) προβλέπονται τα εξής:  

• Καθαίρεση των επιχρισμάτων σε περιοχές όπου απαιτείται, των εξωτερικών τοίχων και 
των κωδωνοστασίων και επανεπίχριση των επιφανειών καθαίρεσης.  

• Αποξήλωση, απομάκρυνση υδρορροών και τοποθέτηση νέων σε θέσεις όπως 
σημειώνονται στην πρόταση. 

• Οι παλαιές μεταλλικές σιδεριές του ναού, θα παραμείνουν και θα συντηρηθούν. Είναι 
δυνατή η μικρή μετακίνησή τους λόγω της τοποθέτησης των νέων παραθύρων, σε 
περίπτωση που απαιτηθεί.   

• Αποξήλωση των μεταλλικών παραθύρων και τοποθέτηση νέων ξύλινων. Τα νέα ξύλινα 
κουφώματα θα είναι απλής μορφής και θα προσομοιάζουν στα παλαιά μεταλλικά. 

• Καθαίρεση του σκυροδέματος του δαπέδου της ανατολικής αυλής, χειρωνακτικά. 

• Καθαίρεση του εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα, της δυτικής όψης του ναού.  

• Αποξήλωση των κεραμικών πλακιδίων της βεράντας που διαμορφώνεται μπροστά στο 
γυναικωνίτη και επίστρωση της επιφάνειας με τσιμεντοκονία.  

• Χρωματισμοί όλων των εξωτερικών επιφανειών του ναού και των κωδωνοστασίων. 

• Χρωματισμοί όλων των σιδηρών επιφανειών, των κιγκλιδωμάτων και των υδρορροών. 

• Επίστρωση της ανατολικής αυλής του περιβάλλοντα χώρου του ναού και της σκάλας 
πρόσβασης σε αυτόν με χονδρόπλακες ακανόνιστες. 

• Επίστρωση των στηθαίων του γυναικωνίτη με μάρμαρο και αντικατάσταση των 
μαρμάρινων κατεστραμμένων διακοσμητικών ταινιών της ανατολικής πλευράς του ναού. 

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων υπογείου χώρου. 
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• Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν στην εξασφάλιση των καλωδιώσεων. Για τον 
εξωτερικό φωτισμό του ναού (είτε αφορά στον ίδιο το ναό, είτε στον περιβάλλοντα χώρο 
του) πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση στην ΕΦΑΦΕ, μελέτη φωτισμού, προκειμένου να 
εγκριθεί σχετικά. 

 

Επιπλέον όροι : 

 

1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων επιχρισμάτων αποκαλυφθούν επί 

της τοιχοποιίας του ναού, αρχιτεκτονικά μέλη, ανάγλυφα ή επιγραφές,  αυτά εφ΄ όσον 

τεκμηριωθούν, θα προστατευτούν και θα διατηρηθούν ορατά.  

2. Θα αφαιρεθεί η απλή νεωτερική σιδεριά του ανατολικού παραθύρου της νότιας όψης, η 

οποία έχει τοποθετηθεί πέραν της παλαιότερης, η οποία θα διατηρηθεί.  

3. Οι νέες υδρορροές θα είναι ανοιχτού τύπου, μεταλλικές, γαλβανισμένες, η τελική επιφάνεια 

των οποίων θα χρωματιστεί. Η επιλογή του τύπου των υδρορροών και του τελικού 

χρώματος θα γίνει από την επίβλεψη του έργου σε συνεργασία με την  ΕΦΑΦΕ και τον 

ανάδοχο του έργου.  

4. Οι εργασίες καθαίρεσης του εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα, της δυτικής όψης του ναού, 

θα γίνουν με πολλή προσοχή, για να μη δημιουργηθούν βλάβες στην τοιχοποιία, με μέθοδο 

αδιατάρακτης κοπής.  

5. Η επιλογή των χρωμάτων των τελικών επιφανειών σε όλες τις επιφάνειες που προβλέπεται 

να χρωματιστούν, καθώς και η επιλογή των πλακών που θα διαστρωθούν όπως 

προβλέπεται στα συνημμένα σχέδια, θα πραγματοποιηθούν μετά από συνεργασία των 

επιβλεπόντων, της ΕΦΑΦΕ και του αναδόχου του έργου, μετά την εκτέλεση των 

απαιτούμενων δοκιμών.  

6. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες και οι εργασίες απομάκρυνσης των σκυροδεμάτων του 

δαπέδου στην ανατολική πλευρά του ναού,  θα γίνουν με την επίβλεψη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, την οποία υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

ενημερώσουν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Σε περίπτωση που αυτές εκτελούνται σταδιακά, θα πρέπει αντίστοιχα να γίνεται και έγγραφη 

ενημέρωση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αποκάλυψης  αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση 

του έργου, ή παλαιότερων φάσεων του μνημείου, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα 

προκειμένου να διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα. Η δαπάνη των ανασκαφικών εργασιών 

στην περίπτωση αυτή, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

7. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με την εποπτεία της  ΕΦΑΦΕ, σε συνεργασία με την 

επίβλεψη του έργου, η οποία θα οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός - 

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος 

Η διατιθέμενη πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

ανέρχεται  στο ποσό των 90.000,00 € συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλύπτει την 

προεκτιμώμενη δαπάνη για την πραγματοποίηση της Σύμβασης.   Το έργο χρηματοδοτείται από  
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το  εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τεχνικό 

Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας  - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  το  

έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ»,  στον ΚΑΕ 9779,  σύμφωνα με την αριθμ. 

379/2018 Απόφαση της 12ης/12-12-2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ): 7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ.54/2019  Απόφαση της 2ης/28-02-2019 

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6). 

Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα τη κείμενη  νομοθεσία περί δημοσίων έργων 

και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγκεκριμένη  πίστωση του έργου και την πορεία υλοποίησης του 

έργου. 

 Ενδεικτική κατανομή των ποσών της δαπάνης του έργου  σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 

των εργασιών  παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

     Ως χρόνος έναρξης του Προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης  και αυτό θα έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου,  ήτοι έως  

την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον 

Κύριο του Έργου. Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) μήνες 

από την υπογραφή της και μπορεί να παραταθεί με Απόφαση των Συμβαλλόμενων μερών για 

διάστημα δεκαοκτώ μηνών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας, μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

    Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών     

δημοπράτησης του Έργου. 
     ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 

επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 

Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων 

   ΔΕΚΑ (10) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων     ΔΥΟ (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου    ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του    ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 
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έως και την οριστική παραλαβή. 

Παράδοση του έργου στον Κύριο του 

Έργου. 
   ΕΝΑΣ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   ΠΕΝΗΝΤΑ  (50) 

                                                        

Άρθρο 6 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθένα από 

τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης 

αναλαμβάνει: 

α. Να χρηματοδοτήσει την πράξη από το εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας  - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. 

Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  το  έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ»,  στον ΚΑΕ 9779,  σύμφωνα με την αριθμ. 379/2018 Απόφαση της 

12ης/12-12-2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας            

(ΑΔΑ):7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ.54/2019  Απόφαση της 2ης/28-02-2019 

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6). 

  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία 

περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την 

πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, 

Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες Εργασιών). 

β. Να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ ΔΒΜΑ 

ΤΒΜΑΧΜΑΕ /176397 /124819 /2514/939/20-04-2018 (ορθή επανάληψη της από 19-04-

2018) Υ.Α. και με την με αρ. πρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/4690/3500/51/05-01-2018  

(ΑΔΑ: ΩΝΦΖΑ4653Π4-Π55),  απόφαση της ΕΦΑΦΕ. 

γ. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τον 

έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και 

αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην 

Σύμβαση αυτή. 

δ. Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες 

της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 
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Β. Το ΥΠΠΟΑ, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, 

αναλαμβάνει: 

α. Την επιστημονική εποπτεία των εργασιών της παρούσας με αρμόδιους υπαλλήλους 

της. 

β. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

γ. Να συνεργάζεται με τον έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να 

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται 

στην Σύμβαση 

 

Άρθρο 7 

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

και αρμοδιότητές του 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται «Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου», αποτελούμενη από: 

1. Δύο (2) εκπροσώπους  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εκ των οποίων ο ένας θα 

εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου :   

Α) Τον κο Λάμπρο Συλεούνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με  Α΄β, Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρο,  με 

αναπληρώτρια την κα Χρυσάφω Σταματοπούλου, Αρχιτέκτονα  Μηχανικό της Δ.Τ.Ε. / ΠΣΕ. 

Β) Την κα Ευαγγελία Μίχου, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΤΕ /ΠΣΕ., με αναπληρωτή την κα 

Χρυσάνθη Κοντακτσή, Πολιτικό Μηχανικό,  της ΔΤΕ /ΠΣΕ. 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΦΑΦΕ: 

Την κ. Ιωάννα Μανωλούδη ΤΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Έργων και 

Μελετών της ΕΦΑΦΕ,   με αναπληρώτρια  την κ. Αριστέα Παπασταθοπούλου , Αρχαιολόγο της 

ΕΦΑΦΕ.  

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί το μέλος της επιτροπής κα Μίχου Ευαγγελία. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε 

τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της Σύμβασης ή κρίνει ο πρόεδρος της 

Επιτροπής. 
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Ο καθένας από τους Συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τους εκπρόσωπους του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφασή του. 

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

• Η τήρηση των όρων της Σύμβασης 

• Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

• Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με την ερμηνεία των 

όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης 

• Η διοίκηση για την υλοποίηση της Σύμβασης ως συνόλου ενεργειών και η λήψη 

αποφάσεων και υποβολή αιτιολογημένων εισηγήσεων προς τα συμβαλλόμενα μέρη 

για κάθε ζήτημα που αφορά ή απορρέει από την υλοποίηση της Σύμβασης 

(τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση, κ.λπ.) 

➢ Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό ή συμβούλους ή 

συνεργάτες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από 

αυτή για να εκφράσουν άποψη επάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα αλλά δεν θα έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

➢ Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η θητεία των 

μελών της Επιτροπής ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα ΠΣ με τις τυχόν 

παρατάσεις της. 

 

Άρθρο 8 

Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως 

προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και 

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

της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως δεκαοκτώ μηνών, αποκλειστικά για 

λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 

της παρούσας 
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Άρθρο 9 

Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες 

Η παράβαση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από τους 

όρους αυτής της Σύμβασης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει στο 

έτερο Συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης 

και αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, 

αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του συγκεκριμένου Συμβαλλομένου, 

το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

 

Άρθρο 10 

Τελικές Διατάξεις 

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, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε 

Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από 

δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Σύμβαση αυτή. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς 

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

κάθε Συμβαλλόμενο μέρος από δύο, ενώ το πέμπτο παρέμεινε στο αρχείο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού         Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

                                                                

                    Η Γενική Γραμματέας                                              Ο Περιφερειάρχης 

 

 

             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                             Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
 

Κατά πλειοψηφία, α) εγκρίνει  1.τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ» και  2. το σχέδιο της συνημμένης προγραμματικής σύμβασης, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης , β) 
εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης ,  γ ) ορίζει δύο  εκπροσώπους της Περιφέρειας 
(υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 
ως ακολούθως : 

• Συλεούνης Λάμπρος, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Σταματοπούλου 
Χρυσάφω 

• Μίχου Ευαγγελία, με αναπληρώτρια την Κοντακτσή Χρυσάνθη 
Λευκό ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». κ. Σοφία-Ιωάννα Ντούρου. 
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος  της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ »,  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την ……….-2019, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), νόμιμα εκπροσωπούμενο 

από τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, κάτοικο Αθήνας, 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, 

κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, κάτοικο Καρπενησίου , 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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Προοίμιο 

      Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα 

με: 

1. τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως τροποποιηθείς ισχύει. 

2. το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α?22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

3. το Π.Δ. 4/19-01-2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού»,  

4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

5. τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/ 33659/30330/23405/6-10-

2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) για τον διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

6. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018 (ΦΕΚ 1298/Β/12-4-2018) Κοινή 

Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του 

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

περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας 

Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 

Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού», 

7. το ΠΔ 88/ 29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 

(ΦΕΚ 160/Α/29. 8.2018), 

8. το Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄09-07-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ.», όπως ισχύει 

σήμερα, 
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9. το άρθρο 10 του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών 

εν γένει έργων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων», 

11. τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

12. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. το ΠΔ 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) « Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ.3203/84663/22-06-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 2201Β/28-06-2017). 

14. Το Π.Δ 7/2013  (ΦΕΚ 26 Α/ 31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των 

Περιφερειών»,   

15. τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , 

16. τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις», 

17. τον Ν. 2947/2001 «Περί θεμάτων ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και 

άλλων διατάξεων», 

18. τον Ν. 3207/2003, άρθρο 10 παρ. 10 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και 

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 302/Α΄/24-12-2003), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 43 του Ν.4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ των 

προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 35/Α’/23-02-2012),  

19.  τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, προσαρμογή στις οδηγίες 2014», 

20. το  εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο  οποίο 

είναι ενταγμένο  το  έργο: « ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ», με διατιθέμενη 

πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και η οποία πίστωση  είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Φθιώτιδας του  

Τεχνικού  Πρόγραμματος  Π.Ε. Φθιώτιδας,  στον ΚΑΕ 9779,  σύμφωνα με την αριθμ. 

379/2018 Απόφαση της 12ης/12/12/2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): 7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ.54/2019  Απόφαση της 2ης/28-02-
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2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΩΑ4Θ7ΛΗ-

ΟΩ6). 

21.   τη με αρ. πρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/4690/3500/51/05-01-2018  (ΑΔΑ: 

ΩΝΦΖΑ4653Π4-Π55),  Απόφαση της ΕΦΑΦΕ, «Χορήγηση άδειας συντήρησης – 

εξωραϊσμού – αισθητικής αποκατάστασης εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας 

Δέσποινας, πόλεως Λαμίας»,   

22. τη με αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/176397/ 124819/2514/939/19- 04-

2018 (ορθή επανάληψη στις 20-4-2018) (ΑΔΑ: 6Τ2Λ4653Π4-6Δ9) Υ.Α. «Έγκριση του 

ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου:  Συντήρηση – εξωραϊσμός  – αισθητική 

αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, πόλεως Λαμίας», Δήμου 

Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015.  

23. την υπ’ αριθ. πρωτ.60639/2257/19-03-2019 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: 

65Δ57ΛΗ-Ζ41) 

24. την µε αριθ. ......../2019 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του Περιφερειακού  

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. 

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους 

αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης . 

25. την µε   αριθμ.   .........../2019  (ΑΔΑ:......................)   απόφαση ελέγχου  νομιμότητας 

της........./2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

26. τo γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την 

εκπόνηση και την εφαρμογή του Προγράμματος του έργου που αναφέρεται στο θέμα και 

προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 

 

Άρθρο 1 
Περιεχόμενο της Σύμβασης 

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

ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

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

• Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2). 
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• Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

• Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος 

(άρθρο 4). 

• Την διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5). 

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 6). 

• Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές 

του(άρθρο 7). 

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8). 

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά - τις ρήτρες (άρθρο 9). 

• Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10). 

 

Άρθρο 2 
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συντήρηση, ο εξωραϊσμός και 

η αισθητική αποκατάσταση των εξωτερικών επιφανειών του Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, πόλεως 

Λαμίας», Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην οδό Εκκλησιών, στη νοτιοδυτική παρειά του λόφου 

της Ακρολαμίας, όπου “δεσπόζει” το Κάστρο της πόλης.  

Άρθρο 3 
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – 

εξωραϊσμός  – αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ι. Ν. Παναγίας Δέσποινας, 

πόλεως Λαμίας», Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την 

Περιφέρεια Στερεάς», η χρηματοδότηση του οποίου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα από 

πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε Φθιώτιδας   με την αριθμ. 379/2018 

Απόφαση της 12ης/12-12-2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

(ΑΔΑ): 7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ. 15/2019  Απόφαση της 1ης/28-01-2019 Συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4). 

Στη σημερινή του μορφή ο ναός της Παναγίας Δέσποινας αποτελεί μια τυπική μεγάλη 

τρίκλιτη βασιλική του 19ου αι. με μεταγενέστερες επεμβάσεις στη δυτική κυρίως πλευρά της. 

Καταλαμβάνει τη θέση παλαιότερου ναού, όπως αποδεικνύεται κατ’ αρχήν από το ξυλόγλυπτο 

τέμπλο που σώζεται στο εσωτερικό της, έργο του 1730, καθώς και από τον  ξύλινο επισκοπικό 

θρόνο και το προσκυνητάρι που είναι διακοσμημένα με την πολυτελή τεχνική της ενθετικής με 

φίλντισι και χρονολογούνται στον 18ο αι. 
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Η ανοικοδόμηση του ναού στη σημερινή του μορφή μπορεί να τοποθετηθεί στις πρώτες 

δεκαετίες μετά την απελευθέρωση της Λαμίας (1833), καθώς οι αναλογίες, τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και τα διακοσμητικά στοιχεία του εσωτερικού του παραπέμπουν στην περίοδο 

πριν από την επικράτηση του νεοκλασικισμού στην περιφέρεια. Η αισθητά μικρή, σε σχέση με το 

μέγεθος του ναού, ημικυκλική κόγχη του ιερού, υποδεικνύει ότι πιθανότατα αυτή αποτελεί τμήμα 

της προϋπάρχουσας, παλαιότερης εκκλησίας, το οποίο διατηρήθηκε και εντάχθηκε στο νέο 

κτίσμα. 

Η τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών είναι μείζονος σημασίας για τη γνώση της ιστορίας 

του μνημείου αλλά και της Λαμίας γενικότερα στην οποία σώζεται ένας μόνον ναός της προ του 

1833 περιόδου, η Παναγία Αρχοντική. Επιπλέον, κατά την αφαίρεση των επιχρισμάτων είναι 

πολύ πιθανό να αποκαλυφθεί παλαιότερο οικοδομικό υλικό επαναχρησιμοποιημένο στην 

ανοικοδόμηση του 19ου αι., όπως συνηθιζόταν τότε.  

Τα δύο βυζαντινά μαρμάρινα θωράκια που βρίσκονται σήμερα εντοιχισμένα στην 

εσωτερική αυλή του ναού, καθώς και άλλα μέλη (κορινθιακό κιονόκρανο, βάση περιρραντηρίου, 

τμήμα πλάκας ορθομαρμάρωσης) που υπήρχαν παλαιότερα εκεί, υποδεικνύουν ότι στην 

τοιχοποιία της Παναγίας Δέσποινας μπορεί να υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα μέλη (ανάγλυφα, 

επιγραφές κλπ.), τα οποία θα πρέπει να προστατευθούν κατά τις προσεχείς εργασίες και να 

τεκμηριωθούν.  

Ο Ι. Ναός της Παναγίας Δέσποινας, ανήκει στα εκκλησιαστικά μνημεία της Λαμίας που 

προστατεύεται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», εφ΄ όσον η αρχική του φάση 

χρονολογείται πριν το 1830.  

Οι εργασίες που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας γίνονται για τη συντήρηση , τον 

εξωραϊσμό και την αισθητική αποκατάσταση των όψεων του μνημείου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/4690/3500/51/04-01-2018, ΑΔΑ: 

ΩΝΦΖ4653Π4-Π55 απόφαση της ΕΦΑΦΕ) προβλέπονται τα εξής:  

• Καθαίρεση των επιχρισμάτων σε περιοχές όπου απαιτείται, των εξωτερικών τοίχων και 
των κωδωνοστασίων και επανεπίχριση των επιφανειών καθαίρεσης.  

• Αποξήλωση, απομάκρυνση υδρορροών και τοποθέτηση νέων σε θέσεις όπως 
σημειώνονται στην πρόταση. 

• Οι παλαιές μεταλλικές σιδεριές του ναού, θα παραμείνουν και θα συντηρηθούν. Είναι 
δυνατή η μικρή μετακίνησή τους λόγω της τοποθέτησης των νέων παραθύρων, σε 
περίπτωση που απαιτηθεί.   

• Αποξήλωση των μεταλλικών παραθύρων και τοποθέτηση νέων ξύλινων. Τα νέα ξύλινα 
κουφώματα θα είναι απλής μορφής και θα προσομοιάζουν στα παλαιά μεταλλικά. 

• Καθαίρεση του σκυροδέματος του δαπέδου της ανατολικής αυλής, χειρωνακτικά. 

• Καθαίρεση του εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα, της δυτικής όψης του ναού.  

• Αποξήλωση των κεραμικών πλακιδίων της βεράντας που διαμορφώνεται μπροστά στο 
γυναικωνίτη και επίστρωση της επιφάνειας με τσιμεντοκονία.  

• Χρωματισμοί όλων των εξωτερικών επιφανειών του ναού και των κωδωνοστασίων. 
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• Χρωματισμοί όλων των σιδηρών επιφανειών, των κιγκλιδωμάτων και των υδρορροών. 

• Επίστρωση της ανατολικής αυλής του περιβάλλοντα χώρου του ναού και της σκάλας 
πρόσβασης σε αυτόν με χονδρόπλακες ακανόνιστες. 

• Επίστρωση των στηθαίων του γυναικωνίτη με μάρμαρο και αντικατάσταση των 
μαρμάρινων κατεστραμμένων διακοσμητικών ταινιών της ανατολικής πλευράς του ναού. 

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων υπογείου χώρου. 

• Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν στην εξασφάλιση των καλωδιώσεων. Για τον 
εξωτερικό φωτισμό του ναού (είτε αφορά στον ίδιο το ναό, είτε στον περιβάλλοντα χώρο 
του) πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση στην ΕΦΑΦΕ, μελέτη φωτισμού, προκειμένου να 
εγκριθεί σχετικά. 

 

Επιπλέον όροι : 

 

1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων επιχρισμάτων αποκαλυφθούν επί 

της τοιχοποιίας του ναού, αρχιτεκτονικά μέλη, ανάγλυφα ή επιγραφές,  αυτά εφ΄ όσον 

τεκμηριωθούν, θα προστατευτούν και θα διατηρηθούν ορατά.  

2. Θα αφαιρεθεί η απλή νεωτερική σιδεριά του ανατολικού παραθύρου της νότιας όψης, η 

οποία έχει τοποθετηθεί πέραν της παλαιότερης, η οποία θα διατηρηθεί.  

3. Οι νέες υδρορροές θα είναι ανοιχτού τύπου, μεταλλικές, γαλβανισμένες, η τελική επιφάνεια 

των οποίων θα χρωματιστεί. Η επιλογή του τύπου των υδρορροών και του τελικού 

χρώματος θα γίνει από την επίβλεψη του έργου σε συνεργασία με την  ΕΦΑΦΕ και τον 

ανάδοχο του έργου.  

4. Οι εργασίες καθαίρεσης του εξώστη από οπλισμένο σκυρόδεμα, της δυτικής όψης του ναού, 

θα γίνουν με πολλή προσοχή, για να μη δημιουργηθούν βλάβες στην τοιχοποιία, με μέθοδο 

αδιατάρακτης κοπής.  

5. Η επιλογή των χρωμάτων των τελικών επιφανειών σε όλες τις επιφάνειες που προβλέπεται 

να χρωματιστούν, καθώς και η επιλογή των πλακών που θα διαστρωθούν όπως 

προβλέπεται στα συνημμένα σχέδια, θα πραγματοποιηθούν μετά από συνεργασία των 

επιβλεπόντων, της ΕΦΑΦΕ και του αναδόχου του έργου, μετά την εκτέλεση των 

απαιτούμενων δοκιμών.  

6. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες και οι εργασίες απομάκρυνσης των σκυροδεμάτων του 

δαπέδου στην ανατολική πλευρά του ναού,  θα γίνουν με την επίβλεψη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, την οποία υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

ενημερώσουν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Σε περίπτωση που αυτές εκτελούνται σταδιακά, θα πρέπει αντίστοιχα να γίνεται και έγγραφη 

ενημέρωση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αποκάλυψης  αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση 

του έργου, ή παλαιότερων φάσεων του μνημείου, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα 

προκειμένου να διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα. Η δαπάνη των ανασκαφικών εργασιών 

στην περίπτωση αυτή, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

7. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με την εποπτεία της  ΕΦΑΦΕ, σε συνεργασία με την 

επίβλεψη του έργου, η οποία θα οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Άρθρο 4 
Προϋπολογισμός - 

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος 
 

Η διατιθέμενη πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

ανέρχεται  στο ποσό των 90.000,00 € συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλύπτει την 

προεκτιμώμενη δαπάνη για την πραγματοποίηση της Σύμβασης.   Το έργο χρηματοδοτείται από  

το  εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τεχνικό 

Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας  - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  το  

έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ»,  στον ΚΑΕ 9779,  σύμφωνα με την αριθμ. 

379/2018 Απόφαση της 12ης/12-12-2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ): 7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ.54/2019  Απόφαση της 2ης/28-02-2019 

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6). 

Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα τη κείμενη  νομοθεσία περί δημοσίων έργων 

και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγκεκριμένη  πίστωση του έργου και την πορεία υλοποίησης του 

έργου. 

 Ενδεικτική κατανομή των ποσών της δαπάνης του έργου  σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 

των εργασιών  παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 

Άρθρο 5 
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
     Ως χρόνος έναρξης του Προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης  και αυτό θα έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου,  ήτοι έως  

την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον 

Κύριο του Έργου. Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) μήνες 

από την υπογραφή της και μπορεί να παραταθεί με Απόφαση των Συμβαλλόμενων μερών για 

διάστημα δεκαοκτώ μηνών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας, μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

    Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών     

δημοπράτησης του Έργου. 
     ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 

επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 

Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων 

   ΔΕΚΑ (10) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων     ΔΥΟ (2) 
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Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου    ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του 

έως και την οριστική παραλαβή. 
   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 

Παράδοση του έργου στον Κύριο του 

Έργου. 
   ΕΝΑΣ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   ΠΕΝΗΝΤΑ  (50) 

                                                        

Άρθρο 6 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθένα από 

τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης 

αναλαμβάνει: 

α. Να χρηματοδοτήσει την πράξη από το εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας  - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. 

Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  το  έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ»,  στον ΚΑΕ 9779,  σύμφωνα με την αριθμ. 379/2018 Απόφαση της 

12ης/12-12-2018 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας            

(ΑΔΑ):7ΑΘΗ7ΛΗ-ΡΘΡ) και την αριθμ.54/2019  Απόφαση της 2ης/28-02-2019 

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ): ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6). 

  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία 

περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την 

πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, 

Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες Εργασιών). 

β. Να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ ΔΒΜΑ 

ΤΒΜΑΧΜΑΕ /176397 /124819 /2514/939/20-04-2018 (ορθή επανάληψη της από 19-04-

2018) Υ.Α. και με την με αρ. πρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/4690/3500/51/05-01-2018  

(ΑΔΑ: ΩΝΦΖΑ4653Π4-Π55),  απόφαση της ΕΦΑΦΕ. 

γ. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τον 

έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και 

αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην 

Σύμβαση αυτή. 
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δ. Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες 

της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

 

Β. Το ΥΠΠΟΑ, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, 

αναλαμβάνει: 

α. Την επιστημονική εποπτεία των εργασιών της παρούσας με αρμόδιους υπαλλήλους 

της. 

β. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

γ. Να συνεργάζεται με τον έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να 

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται 

στην Σύμβαση 

 

Άρθρο 7 
Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

και αρμοδιότητές του 
 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται «Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου», αποτελούμενη από: 

2. Δύο (2) εκπροσώπους  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εκ των οποίων ο ένας θα 

εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου :   

Α) Τον κο Λάμπρο Συλεούνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με  Α΄β, Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρο,  με 

αναπληρώτρια την κα Χρυσάφω Σταματοπούλου, Αρχιτέκτονα  Μηχανικό της Δ.Τ.Ε. / ΠΣΕ. 

Β) Την κα Ευαγγελία Μίχου, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΤΕ /ΠΣΕ., με αναπληρωτή την κα 

Χρυσάνθη Κοντακτσή, Πολιτικό Μηχανικό,  της ΔΤΕ /ΠΣΕ. 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΦΑΦΕ: 

Την κ. Ιωάννα Μανωλούδη ΤΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Έργων και 

Μελετών της ΕΦΑΦΕ,   με αναπληρώτρια  την κ. Αριστέα Παπασταθοπούλου , Αρχαιολόγο της 

ΕΦΑΦΕ.  

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί το μέλος της επιτροπής κα Μίχου Ευαγγελία. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε 

τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της Σύμβασης ή κρίνει ο πρόεδρος της 

Επιτροπής. 

Ο καθένας από τους Συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τους εκπρόσωπους του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφασή του. 

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

• Η τήρηση των όρων της Σύμβασης 

• Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

• Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με την ερμηνεία των 

όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης 

• Η διοίκηση για την υλοποίηση της Σύμβασης ως συνόλου ενεργειών και η λήψη 

αποφάσεων και υποβολή αιτιολογημένων εισηγήσεων προς τα συμβαλλόμενα μέρη 

για κάθε ζήτημα που αφορά ή απορρέει από την υλοποίηση της Σύμβασης 

(τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση, κ.λπ.) 

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό ή συμβούλους ή 

συνεργάτες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από 

αυτή για να εκφράσουν άποψη επάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα αλλά δεν θα έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η θητεία των μελών 

της Επιτροπής ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα ΠΣ με τις τυχόν παρατάσεις της. 

Άρθρο 8 
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως 

προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και 

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

της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως δεκαοκτώ μηνών, αποκλειστικά για 

λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 

της παρούσας 

Άρθρο 9 
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Ρήτρες 

 
Η παράβαση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από τους 

όρους αυτής της Σύμβασης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει στο 

ΑΔΑ: 6ΦΔΥ7ΛΗ-ΕΨΜ



έτερο Συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης 

και αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, 

αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του συγκεκριμένου Συμβαλλομένου, 

το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Άρθρο 10 
Τελικές Διατάξεις 

 
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, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε 

Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από 

δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Σύμβαση αυτή. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς 

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

κάθε Συμβαλλόμενο μέρος από δύο, ενώ το πέμπτο παρέμεινε στο αρχείο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού         Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

                                                                

                    Η Γενική Γραμματέας                                              Ο Περιφερειάρχης 

  

             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                             Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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