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          Στη Λαμία, σήμερα 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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.: 134605/ 447/ 14.06.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 4η 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 35ο 
Η.Δ. 

Έγκριση  Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο  Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  για το  έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»,  και ορισμός μελών στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Λάμπρο Τσιτσάνη,  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. Λάμπρος Τσιτσάνης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 4η 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 23 8 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 11 9 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τέσσερις (34), 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 35ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
125805/1207/06.06.2019  εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

ΣΧΕΤ: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

και ισχύει  
3. Το 124655/6893/5-6-2019 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε./Π.Στ.Ε. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο  με τίτλο:  Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού 

Κηφισού είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων διαφόρων φορέων ΠΕ Φθιώτιδας του 

Τεχνικού Προγράμματος της ΠΕ Φθιώτιδας  με προϋπολογισμό 36.900€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ.. Σύμφωνα με το ν. 4071/2012, άρθρο 8, § 10 έργα, προγράμματα και υπηρεσίες 

πολιτιστικού χαρακτήρα στα οποία συμμετέχει η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, υλοποιούνται μέσω «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης» 

Δεδομένου ότι  

1.  Η χρονική διάρκεια της από 21-2-2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 

Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης 

παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», έχει λήξει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το 

φυσικό της αντικείμενο 

2. Στα  πλαίσια της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης εκτελέσθηκε μόνο το 1ο στάδιο της 

μελέτης  

3. Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Φθιώτιδας στο 

πρόγραμμα από επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων  

4. Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου 

και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

     1. Την έγκριση σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης  για την εκτέλεση του 

έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής 

Σύμβασης 

     2.   Tον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

               

• ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,Αρχιτέκτονα Μηχ/κό προϊσταμένη του τμήματος 

Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε Π.Σ.Ε  με αναπληρώτρια  την ΧΡΥΣΑΦΩ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτονα   Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε π.σ.ε και 

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΟΥ Πολιτικό Μηχ/κο με αναπληρωτή της τον ΜΑΚΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

Πολιτικό Μηχ/κο υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΣΕ 

Συνημμένα :  

• Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 

4555/2018) 

 

 

μεταξύ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

και 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

για το έργο 

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 

4555/2018) 

 

 

 

για την υλοποίηση του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 

 

 

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

"συμβαλλόμενοι": 

           α) το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική 

Γραμματέα Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη και 

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

Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 

            συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα. 

 

Π ρ ο ο ί μ ι ο 

 
           Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 

➢ α. τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ A 147/8-8-2016), 

β. τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
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Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), όπως 

ισχύει, 

γ. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012) και τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19-7-2018), 

δ. το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/24-12-2003) όπως συμπληρώθηκε 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 Α 35/23-2-2012) και 

ε. τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-6-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

➢ α. το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 

Α 7/22-1-2018), 

β. το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού …» 

(ΦΕΚ Α 114/22-9-2015), 

γ. Το ΠΔ 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

δ. το Π.Δ. 7/18-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών... αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α 

26/31-1-2013), 

ε. το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 241/27-12-

2010), όπως τροποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 380/18-2-2016, ΦΕΚ Β 3847/30-11-2016, ΦΕΚ Β 

4401/30-12-2016 και ΦΕΚ Β 2201/28-6-2017), 

στ. το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

ζ. το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ Α 39/4-3-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» 

και 

η. το Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ Α 127/9-7-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 

και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού», όπως 

ισχύει. 

➢ α. την υπ’ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 706/6-

10-2015) περί διορισμού της Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
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β. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018 (ΦΕΚ Β 1298/12-4-2018) 

απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού περί μεταβίβασης του 

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

περίπτωση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού (Τομέας Πολιτισμού) (…). 

4. το γεγονός, ότι η παλαιά τοξωτή λίθινη γέφυρα στη θέση «Μύλος Νερούτσου» Δ.Ε. 

Αμφίκλειας, του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας χρονολογείται στο 1791 και προστατεύεται 

αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 

της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

5.   α. το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο οποίο 

είναι ενταγμένο το έργο: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του 

βοιωτικού Κηφισού», με διατιθέμενη πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 36.900,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία καλύπτει την προεκτιμώμενη αμοιβή για την 

πραγματοποίηση της σύμβασης και είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων 

Διαφόρων Φορέων ΠΕ Φθιώτιδας του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 64/2016 απόφαση της 6ης/28-3-2016 συνεδρίασης, την υπ’ αρ. 139/2017 απόφαση της 

6ης/31-7-2018 συνεδρίασης, την υπ’ αρ. 149/2018 απόφαση της 5ης/7-5-2018 συνεδρίασης και 

την υπ’ αρ. 379/2018 απόφαση της 12ης/12-12-2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

 β. την από 21-2-2017 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση 

του έργου: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», 

 γ. την υπ’ αρ. 1855/2017 (πρακτικό 36/2-10-2017, θέμα 17ο – ΑΔΑ: Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 

δημοπράτηση της μελέτης, ο φάκελος των εργασιών της μελέτης, η προκήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης και ορίσθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, καθώς και η δαπάνη για την εκπόνηση της 

μελέτης του θέματος, 

 δ. την υπ’ αρ. 8494/20-10-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας περί 

έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (Α/Α 3100/2017), που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε., με αριθμό 3218 - 

ΑΔΑ : Ω8ΞΔ7ΛΗ-Κ20 και την υπ’ αρ. 157/8-1-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Φθιώτιδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (Α/Α 632/2018), που καταχωρήθηκε στο βιβλίο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε., με αριθμό 

276 - ΑΔΑ : 7ΔΖ07ΛΗ-ΣΜΙ και ΑΔΑΜ: 17REQ002145807, 

 ε. την υπ’ αρ. 1151/2018 (αρ. πρακτικού 20/21-5-2018, θέμα 26ο, ΑΔΑ:6ΔΚΤ7ΛΗ-
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ΚΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίθηκε το από 9-5-2018 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης 

παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», που διενεργήθηκε στις 5-12-2017 στη σύμπραξη 

των μελετητικών γραφείων: «ΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με 

ποσό οικονομικής προσφοράς 29.758,07 € χωρίς Φ.Π.Α, 

 στ. την υπ’ αρ. 3697/76563/1-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ: ΩΑΙΩΟΡ10-ΣΒΧ με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη 

νομιμότητα η παραπάνω υπ’ αρ. 1151/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

 ζ. το από 6-8-2018 συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση 

μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», 

 η. το με αρ.1/2018 πρακτικό της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

 θ. την υπ’ αρ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του Περιφερειακού  

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την 

υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων, µε τους αναπληρωτές τους, για την Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και 

 6. τo γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου. 

 

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής 

του. 

 

 

Άρθρο 1 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

 

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

ισχύουν για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

- Το προοίμιο 

- Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 
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- Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2). 

- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

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

- Τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος (άρθρο 5). 

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

(άρθρο 6). 

- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7). 

- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8) 

- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του 

(άρθρο 9). 

- Την αντισυμβατική συμπεριφορά (άρθρο 10). 

- Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11). 

- Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις αυτής (άρθρο 12). 

 

Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και σκοπός της Σύμβασης 

 

Στόχος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της μελέτης 

αποκατάστασης της παλαιάς, λίθινης τοξωτής γέφυρας που βρίσκεται στη θέση «Νερούτσου 

Μύλος» στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας (Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας) και προσδιορίζονται οι 

τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της. 

 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Η λίθινη τοξωτή γέφυρα βρίσκεται στον βοιωτικό Κηφισό, στη θέση «Νερούτσου Μύλος», 

στη διασταύρωση της Π.Ε.Ο Λαμίας – Αμφίκλειας με την επαρχιακή οδό Λαμίας – Πολυδρόσου 

και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σπουδαιότερα γεφύρια του βοιωτικού Κηφισού. Το σύνολο 

της κατασκευής της γέφυρας αποτελείτο από έξι (6) τόξα. Η αρχική της φάση ανάγεται στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας με έτος κατασκευής το 1791, σύμφωνα με την εντοιχισμένη 

λιθανάγλυφη επιγραφή, η οποία ήταν τοποθετημένη στην κλείδα της νότιας παρειάς του 

κεντρικού τόξου. Την περίοδο αυτή χρονολογούνται επίσης το κεντρικό ημικυκλικό τόξο και ένα 

μικρότερο τόξο στα δυτικά του κεντρικού. Τα τέσσερα μικρότερα, με καλοπελεκημένους 

θολίτες, ημικυκλικά τόξα αποτελούν προσθήκη του τέλους του 19ου αιώνα και θεωρούνται έργο 

παράλληλο με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που ένωσε τη Στερεά Ελλάδα με τη 

Θεσσαλία. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε διάδρομος πρόσβασης με λιθόκτιστο τοίχο από την 
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ανατολική πλευρά της κοιλάδας προς τη γέφυρα, συνδέοντας την περιοχή με τον οικισμό 

Πολύδροσο. Το αναγόμενο στην αρχική φάση της γέφυρας μήκος υπολογίζεται περί τα 25,00 μ., 

ενώ το συνολικό μήκος με τις μεταγενέστερες προσθήκες της περιόδου Τρικούπη με τα τέσσερα 

νέα τόξα και τις εκατέρωθεν αυτής προσβάσεις φτάνει τα 50,00 μ. Το κεντρικό άνοιγμα έχει 

μήκος 14,00 μ., με ύψος τόξου 4,60 μ. Το πλάτος του οδοστρώματος στη στέψη του κεντρικού 

τόξου και σε όλο το μήκος της είναι (ήταν πριν την κατάρρευση) 3,80 μ. 

Εξαιτίας των έντονων - ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή, 

κατά τους χειμερινούς μήνες του 2015, στις 3 Φεβρουαρίου 2015, κατέρρευσε το κεντρικό 

ημικυκλικό τόξο.  

Για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του μνημείου συνάφθηκε η από 21-2-2017 

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με διάρκεια είκοσι ενός (21) μηνών από 

υπογραφής της, με αντικείμενο την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής – Στατικής – Υδραυλικής - 

Γεωτεχνικής – Τοπογραφικής και Οικονομοτεχνικής μελέτης, κατανεμημένων στα παρακάτω 

στάδια: 

 

 1ο ΣΤΑΔΙΟ : Αποτύπωση - τεκμηρίωση - έλεγχος παθολογίας του μνημείου – 

(Προμελέτη), ήτοι : 

1. Τοπογραφική αποτύπωση 

2. Ιστορική τεκμηρίωση 

3. Αναπαράσταση αρχικής μορφής (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία) 

4. Παθολογία γέφυρας πριν την κατάρρευση (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία) 

5. Κατασκευαστική ανάλυση 

6. Διερεύνηση στατικής λειτουργίας γέφυρας πριν την κατάρρευση 

7. Ερμηνεία παθολογίας 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 1ου σταδίου : δύο (2) μήνες. 

 

 2ο ΣΤΑΔΙΟ : Υδραυλική μελέτη - Γεωτεχνική έρευνα – πρόταση αποκατάστασης, 

ήτοι : 

8. Γεωτεχνική έρευνα και γεωτεχνική αξιολόγηση διερευνητικών εργασιών. 

9. Υδραυλική μελέτη – μέτρα προστασίας κοίτης & βάθρων 
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10. Προμελέτη – πρόταση αποκατάστασης / αναστήλωσης της γέφυρας (αρχιτεκτονική 

και στατική μελέτη). 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 2ου σταδίου : τέσσερις (4) μήνες. 

 

 3ο ΣΤΑΔΙΟ : Αποκατάσταση – αναστήλωση και ανάδειξη μνημείου (Οριστική 

μελέτη / Εφαρμογής), ήτοι : 

11. Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης / αναστήλωσης του μνημείου στην τελική της 

μορφή, 

12. Στατική μελέτη – ανασχεδιασμός νέου φορέα,  

13. Μελέτη περιβάλλοντα χώρου για την ανάδειξη του μνημείου καθώς και προτάσεις 

χρήσης του στο πλαίσιο αυτό, 

14. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης (– τεχνική έκθεση -– τεχνική περιγραφή 

εργασιών επέμβασης και προδιαγραφές υλικών – τιμολόγιο - προμετρήσεις - 

προϋπολογισμός – ΦΑΥ – ΣΑΥ), ώστε να καταστεί ώριμο έργο προς δημοπράτηση. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 3ου σταδίου : τέσσερεις (4) μήνες. 

 

Κατά τη διάρκεια της από 21-2-2017 Π.Σ., υλοποιήθηκε μόνο το 1ο ΣΤΑΔΙΟ της μελέτης : 

Αποτύπωση - τεκμηρίωση - έλεγχος παθολογίας του μνημείου – (Προμελέτη), ενώ υπήρξε 

αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται στην 

αιτιολογημένη εισήγηση του από 25-9-2018 πρακτικού 1/2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Σύμβασης. 

 

Με την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη, υιοθετώντας την αιτιολογημένη εισήγηση του 

από 25-9-2018 πρακτικού 1/2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και 

συνομολογώντας την αδυναμία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του αντικειμένου για λόγους που 

δεν ανάγονται στη δική τους βούληση και στην εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων, εντός 

του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που είχε τεθεί, συμβάλλονται εκ νέου για την επίτευξη του 

ίδιου σκοπού. 
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Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ», με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

(αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). 

Στο πλαίσιο της παρούσας Π.Σ., θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες, κατανεμημένες στα 

παρακάτω στάδια: 

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ : Υδραυλική μελέτη - γεωτεχνική έρευνα – πρόταση αποκατάστασης, ήτοι : 

8.Γεωτεχνική έρευνα και γεωτεχνική αξιολόγηση διερευνητικών εργασιών. 

9.Υδραυλική μελέτη – μέτρα προστασίας κοίτης & βάθρων 

10.Προμελέτη – πρόταση αποκατάστασης / αναστήλωσης της γέφυρας (αρχιτεκτονική 

και  

στατική μελέτη) . 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 2ου σταδίου : τέσσερεις (4) μήνες. 

Συμβατική αμοιβή μελετών 2ου Σταδίου : 12.400,00 ευρώ 

 

3ο ΣΤΑΔΙΟ : Αποκατάσταση – αναστήλωση και ανάδειξη μνημείου (Οριστική μελέτη / 

Εφαρμογής), ήτοι : 

11. Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης / αναστήλωσης του μνημείου στην τελική της 

μορφή, 

12. Στατική μελέτη – ανασχεδιασμός νέου φορέα, 

13. Μελέτη περιβάλλοντα χώρου για την ανάδειξη του μνημείου καθώς και προτάσεις 

χρήσης του στο πλαίσιο αυτό, 

14. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης (– τεχνική έκθεση -– τεχνική περιγραφή 

εργασιών επέμβασης και προδιαγραφές υλικών – τιμολόγιο - προμετρήσεις - προϋπολογισμός – 

ΦΑΥ – ΣΑΥ), ώστε να καταστεί ώριμο έργο προς δημοπράτηση. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 3ου σταδίου : τέσσερις (4) μήνες. 

Συμβατική αμοιβή μελετών 3ου Σταδίου : 19.627,99 ευρώ 
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Το υπόλοιπο της συμβατικής αμοιβής της αναδόχου σύμπραξης των μελετητικών γραφείων, 

συνολικά ανέρχεται σε 32.027,99 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 

Άρθρο 4 

Ισχύς και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και η λήξη της ορίζεται ως την οριστική παραλαβή της 

μελέτης, με διάρκεια τριάντα πέντε (35) μήνες. 

 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Διαχείριση και υλοποίηση της μελέτης 

(εναπομένων καθαρός συμβατικός χρόνος 

μελέτης) 

οχτώ (8) 

Εγκρίσεις μελετών από αρμόδιους φορείς 

(εκτιμώμενος) 
είκοσι τέσσερις (24) 

Διαδικασίες οριστικής παραλαβής της 

μελέτης 
τρεις (3) 

                                                                   Συνολική διάρκεια: τριάντα πέντε (35) 

       

Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης με μοναδικό σκοπό 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αντικειμένου και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τους δώδεκα (12) μήνες.  

 

Άρθρο 5 

Φορέας υλοποίησης 

 

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Π.Σ., το οποίο θα εκτελεστεί υπό την συνεχή 

εποπτεία και παρακολούθηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, ορίζεται η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με φορέα εκτέλεσης του έργου τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δ.Τ.Ε / ΠΣΕ). 
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Άρθρο 6 

Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος 

 

Το υπόλοιπο της συμβατικής αμοιβής ανέρχεται σε 32.027,99 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

και θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας - Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας - Επιχορηγήσεις Διαφόρων Φορέων Π.Ε. 

Φθιώτιδας, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού 

γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», σύμφωνα με το σχετικό 5 α. 

Αναλυτικά, η πίστωση θα διατεθεί για την εκπόνηση του 2ου και του 3ου σταδίου της 

μελέτης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3. 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 

Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα 

προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

Η διαχείριση των πιστώσεων του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τη κείμενη  νομοθεσία 

περί μελετών Δημοσίου. 

 

Άρθρο 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

 

Α. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Τη χρηματοδότηση του έργου. 

• Την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του άρθρου 3 της προαναφερθείσας σύμβασης 

και του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

• Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Οικονομικού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την επιφύλαξη των διατάξεων ως προς  τη διαχείριση των 

πιστώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο (6) της παρούσας. 

• Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 

της παρούσας. 

 

Β. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας αναλαμβάνει: 

• Τη συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και με τον ανάδοχο, κατά την εκπόνηση της 

μελέτης, σε κάθε στάδιο, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

• Τη διενέργεια των διαδικασιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκριτικών 
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αποφάσεων της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

• Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 

της παρούσας. 

 

Άρθρο 8 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήση του χώρου 

 

Ο χώρος τον οποίο αφορά η μελέτη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανήκει στο 

Ελληνικό Δημόσιο και υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

 

 

Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του 

 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή, 

με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι:  

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εκ των οποίων ο ένας θα εκτελεί και 

καθήκοντα Προέδρου : 

Α) η κα Χαρίκλεια Σταματοπούλου, αρχιτέκτονας μηχανικός Α΄β, Προϊσταμένη 

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την κα Χρυσάφω Σταματοπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό της 

Δ.Τ.Ε. / ΠΣΕ. 

Β) η κα Ευαγγελία Μίχου, πολιτικός μηχανικός, με αναπληρωτή τον κ. Μακρή 

Αριστείδη, πολιτικό μηχανικό, της ΔΤΕ /ΠΣΕ. 

Ένας (1) εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας: 

Γ) η κα Μανωλούδη Ιωάννα, πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της ΕΦΑΦΕ, με αναπληρώτρια 

την κα Αλεξία Υφαντή, αρχαιολόγο ΙΔΑΧ της ΕΦΑΦΕ. 

 Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του. 

 

9. 1. Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης της μελέτης, της απορρόφησης των πιστώσεων, η 

εποπτεία των όρων της παρούσης και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που 

τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ειδικότερα: 
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9.1.1. Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

9.1.2. Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 

9.1.3. Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και στα συμβαλλόμενα μέρη την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου με 

αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και 

σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

9.1.4. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα είναι ο ορισθείς από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

9.1.5. Η Eπιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η 

οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 

9.1.6. Η Eπιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητηθεί. 

9.1.7. Η Eπιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη. 

9.1.8. Η Eπιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτήν όλα τα μέλη της και 

αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων. 

 

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς 

επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για 

να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της 

Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

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

 

Άρθρο 10 

Αντισυμβατική συμπεριφορά 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς τού ενός μέρους έχει ο 

αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των 

Αθηνών. 
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Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης 

 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, 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 12 μηνών, 

αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. 

 

Άρθρο 12 

Όρια της Σύμβασης και τελικές διατάξεις 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 

Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 

δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο, ενώ το πέμπτο αντίγραφο παρέμεινε στο αρχείο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η Γενική Γραμματέας 

Για την 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΒΛΑΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα, 1.εγκρίνει  τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης  για 
την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ  ΚΗΦΙΣΟΥ», σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  2. ορίζει εκπροσώπους από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης ως 
ακολούθως: 

               
• ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,Αρχιτέκτονα Μηχ/κό προϊσταμένη του 

τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε Π.Σ.Ε  με αναπληρώτρια  την 
ΧΡΥΣΑΦΩ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτονα   Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε 
π.σ.ε και 

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΟΥ Πολιτικό Μηχ/κο με αναπληρωτή της τον ΜΑΚΡΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Πολιτικό Μηχ/κο υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΣΕ. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 

4555/2018) 

 

 

μεταξύ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

και 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

για το έργο 

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 

4555/2018) 

 

 

 

για την υλοποίηση του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 

 

 

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

"συμβαλλόμενοι": 

           α) το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική 

Γραμματέα Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη και 

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

Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 

            συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα. 

 

Π ρ ο ο ί μ ι ο 

 
           Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 

➢ α. τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ A 147/8-8-2016), 

β. τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
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Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), όπως 

ισχύει, 

γ. τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012) και τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19-7-2018), 

δ. το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/24-12-2003) όπως συμπληρώθηκε 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 Α 35/23-2-2012) και 

ε. τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-6-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

➢ α. το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 

Α 7/22-1-2018), 

β. το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού …» 

(ΦΕΚ Α 114/22-9-2015), 

γ. Το ΠΔ 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

δ. το Π.Δ. 7/18-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών... αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α 

26/31-1-2013), 

ε. το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 241/27-12-

2010), όπως τροποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 380/18-2-2016, ΦΕΚ Β 3847/30-11-2016, ΦΕΚ Β 

4401/30-12-2016 και ΦΕΚ Β 2201/28-6-2017), 

στ. το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

ζ. το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ Α 39/4-3-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» 

και 

η. το Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ Α 127/9-7-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 

και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού», όπως 

ισχύει. 

➢ α. την υπ’ αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 706/6-

10-2015) περί διορισμού της Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
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β. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018 (ΦΕΚ Β 1298/12-4-2018) 

απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού περί μεταβίβασης του 

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

περίπτωση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού (Τομέας Πολιτισμού) (…). 

4. το γεγονός, ότι η παλαιά τοξωτή λίθινη γέφυρα στη θέση «Μύλος Νερούτσου» Δ.Ε. 

Αμφίκλειας, του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας χρονολογείται στο 1791 και προστατεύεται 

αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 

της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

5.   α. το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο οποίο 

είναι ενταγμένο το έργο: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του 

βοιωτικού Κηφισού», με διατιθέμενη πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 36.900,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία καλύπτει την προεκτιμώμενη αμοιβή για την 

πραγματοποίηση της σύμβασης και είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων 

Διαφόρων Φορέων ΠΕ Φθιώτιδας του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 64/2016 απόφαση της 6ης/28-3-2016 συνεδρίασης, την υπ’ αρ. 139/2017 απόφαση της 

6ης/31-7-2018 συνεδρίασης, την υπ’ αρ. 149/2018 απόφαση της 5ης/7-5-2018 συνεδρίασης και 

την υπ’ αρ. 379/2018 απόφαση της 12ης/12-12-2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

 β. την από 21-2-2017 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση 

του έργου: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», 

 γ. την υπ’ αρ. 1855/2017 (πρακτικό 36/2-10-2017, θέμα 17ο – ΑΔΑ: Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 

δημοπράτηση της μελέτης, ο φάκελος των εργασιών της μελέτης, η προκήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης και ορίσθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, καθώς και η δαπάνη για την εκπόνηση της 

μελέτης του θέματος, 

 δ. την υπ’ αρ. 8494/20-10-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας περί 

έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (Α/Α 3100/2017), που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε., με αριθμό 3218 - 

ΑΔΑ : Ω8ΞΔ7ΛΗ-Κ20 και την υπ’ αρ. 157/8-1-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Φθιώτιδας περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (Α/Α 632/2018), που καταχωρήθηκε στο βιβλίο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε., με αριθμό 

276 - ΑΔΑ : 7ΔΖ07ΛΗ-ΣΜΙ και ΑΔΑΜ: 17REQ002145807, 

 ε. την υπ’ αρ. 1151/2018 (αρ. πρακτικού 20/21-5-2018, θέμα 26ο, ΑΔΑ:6ΔΚΤ7ΛΗ-
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ΚΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίθηκε το από 9-5-2018 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης 

παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», που διενεργήθηκε στις 5-12-2017 στη σύμπραξη 

των μελετητικών γραφείων: «ΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με 

ποσό οικονομικής προσφοράς 29.758,07 € χωρίς Φ.Π.Α, 

 στ. την υπ’ αρ. 3697/76563/1-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ: ΩΑΙΩΟΡ10-ΣΒΧ με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη 

νομιμότητα η παραπάνω υπ’ αρ. 1151/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

 ζ. το από 6-8-2018 συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση 

μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», 

 η. το με αρ.1/2018 πρακτικό της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

 θ. την υπ’ αρ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του Περιφερειακού  

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την 

υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων, µε τους αναπληρωτές τους, για την Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και 

 6. τo γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου. 

 

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής 

του. 

 

Άρθρο 1 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

 

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

ισχύουν για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

- Το προοίμιο 

- Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

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

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

- Τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος (άρθρο 5). 

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

(άρθρο 6). 

- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7). 

- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8) 

- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του 

(άρθρο 9). 

- Την αντισυμβατική συμπεριφορά (άρθρο 10). 

- Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11). 

- Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις αυτής (άρθρο 12). 

 

Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και σκοπός της Σύμβασης 

 

Στόχος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της μελέτης 

αποκατάστασης της παλαιάς, λίθινης τοξωτής γέφυρας που βρίσκεται στη θέση «Νερούτσου 

Μύλος» στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας (Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας) και προσδιορίζονται οι 

τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της. 

 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Η λίθινη τοξωτή γέφυρα βρίσκεται στον βοιωτικό Κηφισό, στη θέση «Νερούτσου Μύλος», 

στη διασταύρωση της Π.Ε.Ο Λαμίας – Αμφίκλειας με την επαρχιακή οδό Λαμίας – Πολυδρόσου 

και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σπουδαιότερα γεφύρια του βοιωτικού Κηφισού. Το σύνολο 

της κατασκευής της γέφυρας αποτελείτο από έξι (6) τόξα. Η αρχική της φάση ανάγεται στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας με έτος κατασκευής το 1791, σύμφωνα με την εντοιχισμένη 

λιθανάγλυφη επιγραφή, η οποία ήταν τοποθετημένη στην κλείδα της νότιας παρειάς του 

κεντρικού τόξου. Την περίοδο αυτή χρονολογούνται επίσης το κεντρικό ημικυκλικό τόξο και ένα 

μικρότερο τόξο στα δυτικά του κεντρικού. Τα τέσσερα μικρότερα, με καλοπελεκημένους 

θολίτες, ημικυκλικά τόξα αποτελούν προσθήκη του τέλους του 19ου αιώνα και θεωρούνται έργο 

παράλληλο με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που ένωσε τη Στερεά Ελλάδα με τη 

Θεσσαλία. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε διάδρομος πρόσβασης με λιθόκτιστο τοίχο από την 

ανατολική πλευρά της κοιλάδας προς τη γέφυρα, συνδέοντας την περιοχή με τον οικισμό 
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Πολύδροσο. Το αναγόμενο στην αρχική φάση της γέφυρας μήκος υπολογίζεται περί τα 25,00 μ., 

ενώ το συνολικό μήκος με τις μεταγενέστερες προσθήκες της περιόδου Τρικούπη με τα τέσσερα 

νέα τόξα και τις εκατέρωθεν αυτής προσβάσεις φτάνει τα 50,00 μ. Το κεντρικό άνοιγμα έχει 

μήκος 14,00 μ., με ύψος τόξου 4,60 μ. Το πλάτος του οδοστρώματος στη στέψη του κεντρικού 

τόξου και σε όλο το μήκος της είναι (ήταν πριν την κατάρρευση) 3,80 μ. 

Εξαιτίας των έντονων - ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή, 

κατά τους χειμερινούς μήνες του 2015, στις 3 Φεβρουαρίου 2015, κατέρρευσε το κεντρικό 

ημικυκλικό τόξο.  

Για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του μνημείου συνάφθηκε η από 21-2-2017 

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με διάρκεια είκοσι ενός (21) μηνών από 

υπογραφής της, με αντικείμενο την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής – Στατικής – Υδραυλικής - 

Γεωτεχνικής – Τοπογραφικής και Οικονομοτεχνικής μελέτης, κατανεμημένων στα παρακάτω 

στάδια: 

 

 1ο ΣΤΑΔΙΟ : Αποτύπωση - τεκμηρίωση - έλεγχος παθολογίας του μνημείου – 

(Προμελέτη), ήτοι : 

1. Τοπογραφική αποτύπωση 

2. Ιστορική τεκμηρίωση 

3. Αναπαράσταση αρχικής μορφής (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία) 

4. Παθολογία γέφυρας πριν την κατάρρευση (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία) 

5. Κατασκευαστική ανάλυση 

6. Διερεύνηση στατικής λειτουργίας γέφυρας πριν την κατάρρευση 

7. Ερμηνεία παθολογίας 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 1ου σταδίου : δύο (2) μήνες. 

 

 2ο ΣΤΑΔΙΟ : Υδραυλική μελέτη - Γεωτεχνική έρευνα – πρόταση αποκατάστασης, 

ήτοι : 

8. Γεωτεχνική έρευνα και γεωτεχνική αξιολόγηση διερευνητικών εργασιών. 

9. Υδραυλική μελέτη – μέτρα προστασίας κοίτης & βάθρων 

10. Προμελέτη – πρόταση αποκατάστασης / αναστήλωσης της γέφυρας (αρχιτεκτονική 

και στατική μελέτη). 
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Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 2ου σταδίου : τέσσερις (4) μήνες. 

 

 3ο ΣΤΑΔΙΟ : Αποκατάσταση – αναστήλωση και ανάδειξη μνημείου (Οριστική 

μελέτη / Εφαρμογής), ήτοι : 

11. Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης / αναστήλωσης του μνημείου στην τελική της 

μορφή, 

12. Στατική μελέτη – ανασχεδιασμός νέου φορέα,  

13. Μελέτη περιβάλλοντα χώρου για την ανάδειξη του μνημείου καθώς και προτάσεις 

χρήσης του στο πλαίσιο αυτό, 

14. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης (– τεχνική έκθεση -– τεχνική περιγραφή 

εργασιών επέμβασης και προδιαγραφές υλικών – τιμολόγιο - προμετρήσεις - 

προϋπολογισμός – ΦΑΥ – ΣΑΥ), ώστε να καταστεί ώριμο έργο προς δημοπράτηση. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 3ου σταδίου : τέσσερεις (4) μήνες. 

Κατά τη διάρκεια της από 21-2-2017 Π.Σ., υλοποιήθηκε μόνο το 1ο ΣΤΑΔΙΟ της μελέτης : 

Αποτύπωση - τεκμηρίωση - έλεγχος παθολογίας του μνημείου – (Προμελέτη), ενώ υπήρξε 

αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται στην 

αιτιολογημένη εισήγηση του από 25-9-2018 πρακτικού 1/2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Σύμβασης. 

Με την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη, υιοθετώντας την αιτιολογημένη εισήγηση του 

από 25-9-2018 πρακτικού 1/2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και 

συνομολογώντας την αδυναμία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του αντικειμένου για λόγους που 

δεν ανάγονται στη δική τους βούληση και στην εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων, εντός 

του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που είχε τεθεί, συμβάλλονται εκ νέου για την επίτευξη του 

ίδιου σκοπού. 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ», με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

(αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). 

Στο πλαίσιο της παρούσας Π.Σ., θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες, κατανεμημένες στα 

παρακάτω στάδια: 
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2ο ΣΤΑΔΙΟ : Υδραυλική μελέτη - γεωτεχνική έρευνα – πρόταση αποκατάστασης, ήτοι : 

8.Γεωτεχνική έρευνα και γεωτεχνική αξιολόγηση διερευνητικών εργασιών. 

9.Υδραυλική μελέτη – μέτρα προστασίας κοίτης & βάθρων 

10.Προμελέτη – πρόταση αποκατάστασης / αναστήλωσης της γέφυρας (αρχιτεκτονική 

και  

στατική μελέτη) . 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 2ου σταδίου : τέσσερεις (4) μήνες. 

Συμβατική αμοιβή μελετών 2ου Σταδίου : 12.400,00 ευρώ 

 

3ο ΣΤΑΔΙΟ : Αποκατάσταση – αναστήλωση και ανάδειξη μνημείου (Οριστική μελέτη / 

Εφαρμογής), ήτοι : 

11. Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης / αναστήλωσης του μνημείου στην τελική της 

μορφή, 

12. Στατική μελέτη – ανασχεδιασμός νέου φορέα, 

13. Μελέτη περιβάλλοντα χώρου για την ανάδειξη του μνημείου καθώς και προτάσεις 

χρήσης του στο πλαίσιο αυτό, 

14. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης (– τεχνική έκθεση -– τεχνική περιγραφή 

εργασιών επέμβασης και προδιαγραφές υλικών – τιμολόγιο - προμετρήσεις - προϋπολογισμός – 

ΦΑΥ – ΣΑΥ), ώστε να καταστεί ώριμο έργο προς δημοπράτηση. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 3ου σταδίου : τέσσερις (4) μήνες. 

Συμβατική αμοιβή μελετών 3ου Σταδίου : 19.627,99 ευρώ 

 

Το υπόλοιπο της συμβατικής αμοιβής της αναδόχου σύμπραξης των μελετητικών γραφείων, 

συνολικά ανέρχεται σε 32.027,99 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
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Άρθρο 4 

Ισχύς και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και η λήξη της ορίζεται ως την οριστική παραλαβή της 

μελέτης, με διάρκεια τριάντα πέντε (35) μήνες. 

 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Διαχείριση και υλοποίηση της μελέτης 

(εναπομένων καθαρός συμβατικός χρόνος 

μελέτης) 

οχτώ (8) 

Εγκρίσεις μελετών από αρμόδιους φορείς 

(εκτιμώμενος) 
είκοσι τέσσερις (24) 

Διαδικασίες οριστικής παραλαβής της 

μελέτης 
τρεις (3) 

                                                                   Συνολική διάρκεια: τριάντα πέντε (35) 

       

Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης με μοναδικό σκοπό 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αντικειμένου και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τους δώδεκα (12) μήνες.  

 

Άρθρο 5 

Φορέας υλοποίησης 

 

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Π.Σ., το οποίο θα εκτελεστεί υπό την συνεχή 

εποπτεία και παρακολούθηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, ορίζεται η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με φορέα εκτέλεσης του έργου τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δ.Τ.Ε / ΠΣΕ). 

 

Άρθρο 6 

Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος 

 

Το υπόλοιπο της συμβατικής αμοιβής ανέρχεται σε 32.027,99 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

και θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας - Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας - Επιχορηγήσεις Διαφόρων Φορέων Π.Ε. 
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Φθιώτιδας, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο: «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού 

γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού», σύμφωνα με το σχετικό 5 α. 

Αναλυτικά, η πίστωση θα διατεθεί για την εκπόνηση του 2ου και του 3ου σταδίου της 

μελέτης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3. 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 

Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα 

προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

Η διαχείριση των πιστώσεων του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τη κείμενη  νομοθεσία 

περί μελετών Δημοσίου. 

 

 

Άρθρο 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

 

Α. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Τη χρηματοδότηση του έργου. 

• Την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του άρθρου 3 της προαναφερθείσας σύμβασης 

και του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

• Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Οικονομικού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την επιφύλαξη των διατάξεων ως προς  τη διαχείριση των 

πιστώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο (6) της παρούσας. 

• Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 

της παρούσας. 

 

Β. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας αναλαμβάνει: 

• Τη συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και με τον ανάδοχο, κατά την εκπόνηση της 

μελέτης, σε κάθε στάδιο, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

• Τη διενέργεια των διαδικασιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκριτικών 

αποφάσεων της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

• Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 

της παρούσας. 
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Άρθρο 8 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήση του χώρου 

 

Ο χώρος τον οποίο αφορά η μελέτη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανήκει στο 

Ελληνικό Δημόσιο και υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

 

 

Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του 

 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή, 

με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι:  

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εκ των οποίων ο ένας θα εκτελεί και 

καθήκοντα Προέδρου : 

Α) η κα Χαρίκλεια Σταματοπούλου, αρχιτέκτονας μηχανικός Α΄β, Προϊσταμένη 

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την κα Χρυσάφω Σταματοπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό της 

Δ.Τ.Ε. / ΠΣΕ. 

Β) η κα Ευαγγελία Μίχου, πολιτικός μηχανικός, με αναπληρωτή τον κ. Μακρή 

Αριστείδη, πολιτικό μηχανικό, της ΔΤΕ /ΠΣΕ. 

Ένας (1) εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας: 

Γ) η κα Μανωλούδη Ιωάννα, πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της ΕΦΑΦΕ, με αναπληρώτρια 

την κα Αλεξία Υφαντή, αρχαιολόγο ΙΔΑΧ της ΕΦΑΦΕ. 

 Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του. 

 

9. 1. Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης της μελέτης, της απορρόφησης των πιστώσεων, η 

εποπτεία των όρων της παρούσης και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που 

τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ειδικότερα: 

9.1.1. Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

9.1.2. Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 
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9.1.3. Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και στα συμβαλλόμενα μέρη την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου με 

αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και 

σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

9.1.4. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα είναι ο ορισθείς από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

9.1.5. Η Eπιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η 

οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 

9.1.6. Η Eπιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητηθεί. 

9.1.7. Η Eπιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη. 

9.1.8. Η Eπιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτήν όλα τα μέλη της και 

αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων. 

 

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς 

επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για 

να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της 

Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

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

 

Άρθρο 10 

Αντισυμβατική συμπεριφορά 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς τού ενός μέρους έχει ο 

αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των 

Αθηνών. 
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Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης 

 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, 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 12 μηνών, 

αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. 

 

Άρθρο 12 

Όρια της Σύμβασης και τελικές διατάξεις 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 

Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 

δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο, ενώ το πέμπτο αντίγραφο παρέμεινε στο αρχείο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η Γενική Γραμματέας 

Για την 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΒΛΑΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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