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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 36ο 
Η.Δ. 

Έγκριση  Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο  Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  για το  έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,  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 

ΑΔΑ: ΨΖ797ΛΗ-8ΨΔ



➢ 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 36ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
126390/1218/06.062019  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 114403/6291/4-6-2019 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΣΕ 
4. Το αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/231810/164042/2097/16-05-2019 έγγραφο της 

ΕΦΑΦΕΥ 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο  με τίτλο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ είναι ενταγμένο στο 
πρόγραμμα ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ ΠΕ Φθιώτιδας του Τεχνικού Προγράμματος της ΠΕ Φθιώτιδας  με 
προϋπολογισμό 40.000€ 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. Σύμφωνα με τον νόμο δυνάμεθα ως Περιφέρεια να συμμετέχουμε, ως συμβαλλόμενοι, 
στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση. 

2. Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Φθιώτιδας στο 
πρόγραμμα των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ  

3. Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου 
και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του 

4. Το κείμενο της Προγραμματικής συμπληρώθηκε από την ΕΦΑΦΕΥ/ΥΠΠΟΑ και   
διαβιβάσθηκε στην ΔΤΕ με το σχετ. 4 έγγραφο 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
  1. Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», 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 /ΠΣΕ και 

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΟΥ Πολιτικό Μηχ/κο με αναπληρώτρια της την ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Πολιτικό Μηχ/κο υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΣΕ 

 

Συνημμένα :  

• Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.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: 

 

 

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. 4/2018 (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 
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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 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 

160/Α/29. 8.2018), 

8. το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ Α 39/4-3-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», 

9. 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, 

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 
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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: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με διατιθέμενη 

πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και η οποία πίστωση  είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ ΠΕ Φθιώτιδας 

του  Τεχνικού  Πρόγραμματος  Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την αριθμ. 15/2019 Απόφαση 

της 1ης/28-01-2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 

ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4).  

21. Το αρ.πρωτ.362052/32897/2327/ 724/02-11-2016 έγγραφό της Διεύθυνσης Αναστήλωσης 

Αρχαίων Μνημείων,  το οποίο  θέτει ως απαραίτητους όρους για την ολοκλήρωση και 

έγκριση της μελέτης ανάδειξης -ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών 

Νομού Φθιώτιδας, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης, την εκπόνηση 

συμπληρωματικών μελετών. 

22. Το αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/172059/120308/1584/03-04-2019 έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας &Ευρυτανίας, με το οποίο αιτείται τη σύνταξη της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

23. 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 . 

24. 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 να προκύψει ολοκληρωμένη 

μελέτη για την ανάδειξη και ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών, ενός από 

τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, ο οποίος παραμένει, μέχρι σήμερα, 

αναξιοποίητος και άγνωστος προς το ευρύ κοινό. 

Συγκεκριμένα:  

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κύνου βρίσκεται σε χαμηλό παράκτιο λόφο ύψους 20μ. από 

την επιφάνεια της θάλασσας, στη θέση Πύργος ή Πάτι της παραλίας Λιβανατών του Δήμου 

Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται μέσω της Νέας Εθνικής οδού Αθηνών–

Λαμίας στον κόμβο εξόδου προς Λιβανάτες και ο χώρος βρίσκεται βορειοανατολικά της 

παραλίας Λιβανατών επί χωματόδρομου. 

Η αρχαιολογική ανασκαφή περιορίστηκε στην κορυφή του λόφου καταλαμβάνοντας μία 

έκταση 19,75μ.Χ17,32μ. κατά προσέγγιση και έφερε στο φως τμήματα των καλλίτερα, μέχρι 

σήμερα, διατηρηθεισών πλινθόκτιστων οικιών της μυκηναϊκής εποχής στον ελλαδικό χώρο. Για 

την προστασία των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων από τις καιρικές συνθήκες,  κατασκευάστηκε 

κατά την περίοδο της ανασκαφής από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, ένα προσωρινό 

στέγαστρο από κοιλοδοκούς και λαμαρίνες. 

Για την πρόσβαση της ανασκαφής έχει διανοιχθεί δρομίσκος πλάτους 3μ. κατά 

προσέγγιση, που ξεκινάει από το βορειοανατολικό πρανές του λόφου, περιτρέχει τη δυτική και 

νότια πλευρά της ανασκαφής και καταλήγει στην ανατολική της πλευρά.  

Η βορεινή πλευρά του λόφου καλύπτεται από δενδρώδη βλάστηση (πεύκα και σκοίνα), 

ενώ στην ανατολική του πλευρά (προς την παραλία)  υπάρχουν φυτευμένες ελιές.  

Το συνολικό οικόπεδο του αρχαιολογικού χώρου έχει έκταση  19.423 τ.μ.  και μαζί με δύο 

γειτονικά προς απαλλοτρίωση οικόπεδα -χωρίς τον αιγιαλό- προσεγγίζει τα 21.428 τ.μ.  

Στην περιοχή, όπου ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος, οποιεσδήποτε οικοδομικές 

εργασίες και διαμορφώσεις γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Εφορείας 

Αρχαιοτήτων.  

Στην παρούσα φάση, εκπονείται με φορέα υλοποίησης την  Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και 
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Ευρυτανίας, μελέτη με τίτλο: “Μελέτη Ανάδειξης και Ανάπλασης Ιστορικών – Αρχαιολογικών 

Χώρων του Νομού Φθιώτιδας”, η οποία βρίσκεται στο 2ο και τελικό Στάδιό της. 

 

Με την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/2679/216/01-03-2012 Απόφαση  της Δ/νσης 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίθηκε  η 

Αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου με παρατηρήσεις. 

Η μελέτη αυτή προτείνει:  

 

α. Την κατασκευή εφελκυόμενου στεγάστρου της αρχαιολογικής ανασκαφής, που αποτελείται 

από μια ειδική πολυεστερική θερμομονωτική μεμβράνη, από ένα ημικυκλικό μεταλλικό τοξωτό 

φορέα και έξι μεταλλικούς πυλώνες με αντηρίδες από συρματόσχοινα. 

β. την ανέγερση νέου βοηθητικού οικίσκου πλησίον της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου,  

γ. την ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με δρομίσκο πρόσβασης,πλάτους 

3,50μ., από σταθεροποιημένο χώμα, χώρο  εκδηλώσεων με δαπεδόστρωση από 

σταθεροποιημένο χώμα  στην κορυφή του λόφου σε απόσταση 57 μ. από την ανασκαφή σε 

σημείο με πολύ ελαφρά κλίση και θέσεις στάθμευσης δίπλα στην είσοδο του Αρχαιολογικού 

χώρου. 

   

Προκειμένου να εγκριθεί το 2ο και τελικό στάδιο της παραπάνω μελέτης, η Δ/νση 

Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως αρμόδια Υπηρεσία, έθεσε ως 

απαραίτητο όρο την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, οι οποίες  αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης και αναφέρονται παρακάτω  επιγραμματικά, 

αναλύονται δε στο άρθρο 3.  

 

1ο ΣΤΑΔΙΟ: γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών του εδάφους 

θεμελίωσης - έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος. 

2ο ΣΤΑΔΙΟ: στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου - μελέτη αντιστήριξης των πρανών 

του ανασκαφικού σκάμματος- υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων του χώρου. 
3ο ΣΤΑΔΙΟ : Ανασύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης  (Μελέτη Εφαρμογής). 

 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για την 

ολοκλήρωση της μελέτης ανάδειξης και ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου 

Λιβανατών, η οποία είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στο 2ο και τελικό στάδιο αυτής.  

Κατόπιν επιτόπου αυτοψίας στον αρχαιολογικό χώρο του Κύνου, στις 9-12-2016, των 

Προϊσταμένων και των αρμόδιων υπαλλήλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, παρουσία και  

των μελετητών, η Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως 

αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση του 2ου και τελικού Σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ–ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ–ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ», με το 

αρ.πρωτ.362052/32897/2327/ 724/02-11-2016 έγγραφό της, έθεσε  ως απαραίτητους όρους για 

την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης,  συνοπτικά τους εξής:  
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• Να γίνει γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών 

του εδάφους θεμελίωσης. 

• Να εκπονηθεί εκ νέου η στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου, 

επιλέγοντας αντί της λύσης των επιφανειακών υπερμεγεθών πεδίλων, την βαθειά 

θεμελίωση με πασσάλους για τους πυλώνες και τα  αγκύρια για την στήριξη των 

τενόντων. 

• Να γίνει έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος και μελέτη  

αντιστήριξής τους. 

• Να γίνει υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων του χώρου και 

κυρίως του στεγάστρου, με πρόταση κατασκευής τάφρου για την απομάκρυνσή 

τους και την προστασία των αρχαιοτήτων.  

• Να ανασυνταχθεί η αρχιτεκτονική μελέτη ως προς τα  στοιχεία που 

διαφοροποιούνται λόγω των παραπάνω μελετών και αλλαγών. 

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω όρων, κρίθηκε  απαραίτητη η εκπόνηση των εξής  

συμπληρωματικών μελετών : Γεωτεχνικής μελέτης , Στατικής μελέτης, Υδρολογικής και 

Υδραυλικής μελέτης , Αρχιτεκτονικής μελέτης,  κατανεμημένων στα παρακάτω στάδια: 

 

1. -  1ο  ΣΤΑΔΙΟ : γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών του 

εδάφους θεμελίωσης - έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος, ήτοι : 
1. Γεωτεχνική έρευνα και Γεωτεχνική αξιολόγηση των διερευνητικών εργασιών για τον 

προσδιορισμό των εδαφικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης. 

2. Έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος ως προς την ευστάθειά τους. 

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

2. - 2ο ΣΤΑΔΙΟ : στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου - μελέτη αντιστήριξης των 

πρανών του ανασκαφικού σκάμματος- υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων του 

χώρου, ήτοι: 
3.    Στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου με το οποίο θα καλυφθεί ο 

αρχαιολογικός χώρος, με επιλογή βαθειάς θεμελίωσης με πασσάλους για τους 

πυλώνες και αγκυρίων για τη στήριξη των τενόντων. 

4.  Μελέτη αντιστήριξης των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος. 

5. Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβρων υδάτων του χώρου και 

κυρίως του στεγάστρου, με πρόταση κατασκευής τάφρου για την απομάκρυνσή τους 

και την προστασία των αρχαιοτήτων. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 2ου σταδίου :  τρεις (3) μήνες. 

 
3. -  3ο ΣΤΑΔΙΟ : Ανασύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης  (Μελέτη Εφαρμογής),ήτοι: 

ΑΔΑ: ΨΖ797ΛΗ-8ΨΔ



6. Ανασύνταξη σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής μελέτης 

του περιβάλλοντα χώρου, ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούνται λόγω των 

συμπληρωματικών μελετών. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης  3ου σταδίου :  δύο  (2) μήνες. 

Ο τρόπος εκπόνησης της μελέτης θα είναι με  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός - 

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος 

Η διατιθέμενη πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

ανέρχεται  στο ποσό των 40.000,00 € συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλύπτει την 

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

το  εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τεχνικό 

Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας-ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ Π.Ε. Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  

το  έργο: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,  σύμφωνα με την αρ. 15/2019 Απόφαση της 1ης/28-01-

2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4).  

Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα τη κείμενη  νομοθεσία περί Δημοσίων  

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγκεκριμένη  

πίστωση του έργου και την πορεία εκπόνησης των τριών σταδίων της μελέτης, όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 3. 

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

χρονοδιάγραμμα των εργασιών  παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 

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. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος 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. 

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 
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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. 

    ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  (4) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 
Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων 

    ΔΕΚΑ   (10) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων     ΔΥΟ  (2) 

Διαχείριση και εκπόνηση της μελέτης     ΔΕΚΑ   (10) 

Εγκρίσεις μελετών από αρμόδιους φορείς.    ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ   (24) 

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  - ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ 

Π.Ε. Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  το  έργο: « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ 

ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», σύμφωνα με την αριθμ. 15/2019 Απόφαση της 1ης/28-01-

2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΒ457ΛΗ-

5Ψ4).  

β. Να εκτελέσει το φυσικό αντικείμενο των παρ.1-3 του άρθρου 3 της παρούσας και του 

οικονομικού αντικειμένου της μελέτης. 

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

αναλαμβάνει: 

α. Τη συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων/ΠΣΕ και με τον ανάδοχο, κατά την 

παραγωγή της μελέτης, σε κάθε στάδιο, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

β. τη  διενέργεια  των διαδικασιών  για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκριτικών 

αποφάσεων της μελέτης από το  Υπουργείο Πολιτισμού 

γ. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 

(9) της παρούσας. 

 

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) Την κα  Χαρίκλεια Σταματοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με  Α΄, Προϊσταμένη  του Τμήματος 

Μελετών & Ωρίμανσης Έργων 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 αναπληρώτρια την κα 

Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη,  Πολιτικό Μηχανικό,  της ΔΤΕ /ΠΣΕ. 

2. Δύο (2) εκπροσώπους της ΕΦΑΦΕΥ: 

Α) Τον Δρα Πέτρο Κουνούκλα, Αρχαιολόγο της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρώτρια την Δρα Ελένη 

Ζάχου, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 

Μουσείων της ΕΦΑΦΕΥ. 

Β) Τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντή, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρώτρια 

την κα Ιωάννα Μανωλούδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικών 

Έργων και Μελετών της ΕΦΑΦΕΥ. 

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

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 
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• 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 

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. 
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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 Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού         Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

                                                                

                    Η Γενική Γραμματέας                                              Ο Περιφερειάρχης 

 

 

             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                             Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 

 

                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Ενδεικτική κατανομή  δαπανών του έργου  σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 

των μελετών. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

   (μήνες) 

1ο ΣΤΑΔΙΟ    17.000,00     2 

2ο ΣΤΑΔΙΟ   19.500,00    3 

3ο ΣΤΑΔΙΟ     3.500,00     2 

ΣΥΝΟΛΟ  40.000,00   7 

 

 

Παρατήρηση: Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν τους καθαρούς χρόνους εκπόνησης της μελέτης, 
χωρίς τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τις εγκριτικές αποφάσεις. 
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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 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ- 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», 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 
/ΠΣΕ και 

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΟΥ Πολιτικό Μηχ/κο με αναπληρώτρια της την 
ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.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: 

 

 

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. 4/2018 (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». 
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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 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 

160/Α/29. 8.2018), 

8. το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ Α 39/4-3-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», 

9. 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, 

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),  
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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: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με διατιθέμενη 

πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και η οποία πίστωση  είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ ΠΕ Φθιώτιδας 

του  Τεχνικού  Πρόγραμματος  Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την αριθμ. 15/2019 Απόφαση 

της 1ης/28-01-2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 

ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4).  

21. Το αρ.πρωτ.362052/32897/2327/ 724/02-11-2016 έγγραφό της Διεύθυνσης Αναστήλωσης 

Αρχαίων Μνημείων,  το οποίο  θέτει ως απαραίτητους όρους για την ολοκλήρωση και 

έγκριση της μελέτης ανάδειξης -ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών 

Νομού Φθιώτιδας, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης, την εκπόνηση 

συμπληρωματικών μελετών. 

22. Το αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/172059/120308/1584/03-04-2019 έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας &Ευρυτανίας, με το οποίο αιτείται τη σύνταξη της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

23. 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 . 

24. 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). 

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

(άρθρο 4). 
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• 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 να προκύψει ολοκληρωμένη 

μελέτη για την ανάδειξη και ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών, ενός από 

τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, ο οποίος παραμένει, μέχρι σήμερα, 

αναξιοποίητος και άγνωστος προς το ευρύ κοινό. 

Συγκεκριμένα:  

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κύνου βρίσκεται σε χαμηλό παράκτιο λόφο ύψους 20μ. από 

την επιφάνεια της θάλασσας, στη θέση Πύργος ή Πάτι της παραλίας Λιβανατών του Δήμου 

Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται μέσω της Νέας Εθνικής οδού Αθηνών–

Λαμίας στον κόμβο εξόδου προς Λιβανάτες και ο χώρος βρίσκεται βορειοανατολικά της 

παραλίας Λιβανατών επί χωματόδρομου. 

Η αρχαιολογική ανασκαφή περιορίστηκε στην κορυφή του λόφου καταλαμβάνοντας μία 

έκταση 19,75μ.Χ17,32μ. κατά προσέγγιση και έφερε στο φως τμήματα των καλλίτερα, μέχρι 

σήμερα, διατηρηθεισών πλινθόκτιστων οικιών της μυκηναϊκής εποχής στον ελλαδικό χώρο. Για 

την προστασία των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων από τις καιρικές συνθήκες,  κατασκευάστηκε 

κατά την περίοδο της ανασκαφής από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, ένα προσωρινό 

στέγαστρο από κοιλοδοκούς και λαμαρίνες. 

Για την πρόσβαση της ανασκαφής έχει διανοιχθεί δρομίσκος πλάτους 3μ. κατά 

προσέγγιση, που ξεκινάει από το βορειοανατολικό πρανές του λόφου, περιτρέχει τη δυτική και 

νότια πλευρά της ανασκαφής και καταλήγει στην ανατολική της πλευρά.  

Η βορεινή πλευρά του λόφου καλύπτεται από δενδρώδη βλάστηση (πεύκα και σκοίνα), 

ενώ στην ανατολική του πλευρά (προς την παραλία)  υπάρχουν φυτευμένες ελιές.  

Το συνολικό οικόπεδο του αρχαιολογικού χώρου έχει έκταση  19.423 τ.μ.  και μαζί με δύο 

γειτονικά προς απαλλοτρίωση οικόπεδα -χωρίς τον αιγιαλό- προσεγγίζει τα 21.428 τ.μ.  

Στην περιοχή, όπου ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος, οποιεσδήποτε οικοδομικές 

εργασίες και διαμορφώσεις γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Εφορείας 

Αρχαιοτήτων.  

Στην παρούσα φάση, εκπονείται με φορέα υλοποίησης την  Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και 

Ευρυτανίας, μελέτη με τίτλο: “Μελέτη Ανάδειξης και Ανάπλασης Ιστορικών – Αρχαιολογικών 

Χώρων του Νομού Φθιώτιδας”, η οποία βρίσκεται στο 2ο και τελικό Στάδιό της. 
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Με την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/2679/216/01-03-2012 Απόφαση  της Δ/νσης 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίθηκε  η 

Αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου με παρατηρήσεις. 

Η μελέτη αυτή προτείνει:  

 

α. Την κατασκευή εφελκυόμενου στεγάστρου της αρχαιολογικής ανασκαφής, που αποτελείται 

από μια ειδική πολυεστερική θερμομονωτική μεμβράνη, από ένα ημικυκλικό μεταλλικό τοξωτό 

φορέα και έξι μεταλλικούς πυλώνες με αντηρίδες από συρματόσχοινα. 

β. την ανέγερση νέου βοηθητικού οικίσκου πλησίον της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου,  

γ. την ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με δρομίσκο πρόσβασης,πλάτους 

3,50μ., από σταθεροποιημένο χώμα, χώρο  εκδηλώσεων με δαπεδόστρωση από 

σταθεροποιημένο χώμα  στην κορυφή του λόφου σε απόσταση 57 μ. από την ανασκαφή σε 

σημείο με πολύ ελαφρά κλίση και θέσεις στάθμευσης δίπλα στην είσοδο του Αρχαιολογικού 

χώρου. 

   

Προκειμένου να εγκριθεί το 2ο και τελικό στάδιο της παραπάνω μελέτης, η Δ/νση 

Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως αρμόδια Υπηρεσία, έθεσε ως 

απαραίτητο όρο την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, οι οποίες  αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης και αναφέρονται παρακάτω  επιγραμματικά, 

αναλύονται δε στο άρθρο 3.  

 

1ο ΣΤΑΔΙΟ: γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών του εδάφους 

θεμελίωσης - έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος. 

2ο ΣΤΑΔΙΟ: στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου - μελέτη αντιστήριξης των πρανών 

του ανασκαφικού σκάμματος- υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων του χώρου. 
3ο ΣΤΑΔΙΟ : Ανασύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης  (Μελέτη Εφαρμογής). 

 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών για την 

ολοκλήρωση της μελέτης ανάδειξης και ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου 

Λιβανατών, η οποία είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στο 2ο και τελικό στάδιο αυτής.  

Κατόπιν επιτόπου αυτοψίας στον αρχαιολογικό χώρο του Κύνου, στις 9-12-2016, των 

Προϊσταμένων και των αρμόδιων υπαλλήλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, παρουσία και  

των μελετητών, η Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως 

αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση του 2ου και τελικού Σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ–ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ–ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ», με το 

αρ.πρωτ.362052/32897/2327/ 724/02-11-2016 έγγραφό της, έθεσε  ως απαραίτητους όρους για 

την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης,  συνοπτικά τους εξής:  

• Να γίνει γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών 

του εδάφους θεμελίωσης. 

• Να εκπονηθεί εκ νέου η στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου, 

επιλέγοντας αντί της λύσης των επιφανειακών υπερμεγεθών πεδίλων, την βαθειά 
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θεμελίωση με πασσάλους για τους πυλώνες και τα  αγκύρια για την στήριξη των 

τενόντων. 

• Να γίνει έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος και μελέτη  

αντιστήριξής τους. 

• Να γίνει υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων του χώρου και 

κυρίως του στεγάστρου, με πρόταση κατασκευής τάφρου για την απομάκρυνσή 

τους και την προστασία των αρχαιοτήτων.  

• Να ανασυνταχθεί η αρχιτεκτονική μελέτη ως προς τα  στοιχεία που 

διαφοροποιούνται λόγω των παραπάνω μελετών και αλλαγών. 

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω όρων, κρίθηκε  απαραίτητη η εκπόνηση των εξής  

συμπληρωματικών μελετών : Γεωτεχνικής μελέτης , Στατικής μελέτης, Υδρολογικής και 

Υδραυλικής μελέτης , Αρχιτεκτονικής μελέτης,  κατανεμημένων στα παρακάτω στάδια: 

 

1. -  1ο  ΣΤΑΔΙΟ : γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών του 

εδάφους θεμελίωσης - έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος, ήτοι : 
1. Γεωτεχνική έρευνα και Γεωτεχνική αξιολόγηση των διερευνητικών εργασιών για τον 

προσδιορισμό των εδαφικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης. 

2. Έλεγχος των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος ως προς την ευστάθειά τους. 

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

2. - 2ο ΣΤΑΔΙΟ : στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου - μελέτη αντιστήριξης των 

πρανών του ανασκαφικού σκάμματος- υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων του 

χώρου, ήτοι: 
3.    Στατική μελέτη της θεμελίωσης του στεγάστρου με το οποίο θα καλυφθεί ο 

αρχαιολογικός χώρος, με επιλογή βαθειάς θεμελίωσης με πασσάλους για τους 

πυλώνες και αγκυρίων για τη στήριξη των τενόντων. 

4.  Μελέτη αντιστήριξης των πρανών του ανασκαφικού σκάμματος. 

5. Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβρων υδάτων του χώρου και 

κυρίως του στεγάστρου, με πρόταση κατασκευής τάφρου για την απομάκρυνσή τους 

και την προστασία των αρχαιοτήτων. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης 2ου σταδίου :  τρεις (3) μήνες. 

 
3.-  3ο ΣΤΑΔΙΟ : Ανασύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης  (Μελέτη Εφαρμογής),ήτοι: 

6. Ανασύνταξη σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής μελέτης 

του περιβάλλοντα χώρου, ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούνται λόγω των 

συμπληρωματικών μελετών. 

Ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης  3ου σταδίου :  δύο  (2) μήνες. 
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Ο τρόπος εκπόνησης της μελέτης θα είναι με  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός - 

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος 

Η διατιθέμενη πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

ανέρχεται  στο ποσό των 40.000,00 € συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλύπτει την 

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

το  εγκεκριμένο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τεχνικό 

Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας-ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ Π.Ε. Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  

το  έργο: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΥΝΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,  σύμφωνα με την αρ. 15/2019 Απόφαση της 1ης/28-01-

2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4).  

Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα τη κείμενη  νομοθεσία περί Δημοσίων  

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγκεκριμένη  

πίστωση του έργου και την πορεία εκπόνησης των τριών σταδίων της μελέτης, όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 3. 

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

χρονοδιάγραμμα των εργασιών  παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 

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. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος 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. 

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: 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών     
δημοπράτησης του Έργου. 

    ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  (4) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 
Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων 

    ΔΕΚΑ   (10) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων     ΔΥΟ  (2) 

Διαχείριση και εκπόνηση της μελέτης     ΔΕΚΑ   (10) 

Εγκρίσεις μελετών από αρμόδιους φορείς.    ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ   (24) 

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  - ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ 

Π.Ε. Φθιώτιδας,   στο  οποίο είναι εγγεγραμμένο  το  έργο: « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΥ 

ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», σύμφωνα με την αριθμ. 15/2019 Απόφαση της 1ης/28-01-

2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΒ457ΛΗ-

5Ψ4).  

β. Να εκτελέσει το φυσικό αντικείμενο των παρ.1-3 του άρθρου 3 της παρούσας και του 

οικονομικού αντικειμένου της μελέτης. 

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 εκπόνησης της μελέτης. 

 

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

αναλαμβάνει: 
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α. Τη συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων/ΠΣΕ και με τον ανάδοχο, κατά την 

παραγωγή της μελέτης, σε κάθε στάδιο, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

β. τη  διενέργεια  των διαδικασιών  για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκριτικών 

αποφάσεων της μελέτης από το  Υπουργείο Πολιτισμού 

γ. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 

(9) της παρούσας. 

 

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) Την κα  Χαρίκλεια Σταματοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με  Α΄, Προϊσταμένη  του Τμήματος 

Μελετών & Ωρίμανσης Έργων 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 αναπληρώτρια την κα 

Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη,  Πολιτικό Μηχανικό,  της ΔΤΕ /ΠΣΕ. 

2. Δύο (2) εκπροσώπους της ΕΦΑΦΕΥ: 

Α) Τον Δρα Πέτρο Κουνούκλα, Αρχαιολόγο της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρώτρια την Δρα Ελένη 

Ζάχου, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 

Μουσείων της ΕΦΑΦΕΥ. 

Β) Τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντή, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρώτρια 

την κα Ιωάννα Μανωλούδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικών 

Έργων και Μελετών της ΕΦΑΦΕΥ. 

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

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 
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• 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 

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 
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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 Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού         Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

                                                                

                    Η Γενική Γραμματέας                                              Ο Περιφερειάρχης 

 

 

             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                             Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 

 

                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Ενδεικτική κατανομή  δαπανών του έργου  σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 

των μελετών. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

   (μήνες) 

1ο ΣΤΑΔΙΟ    17.000,00     2 

2ο ΣΤΑΔΙΟ   19.500,00    3 

3ο ΣΤΑΔΙΟ     3.500,00     2 

ΣΥΝΟΛΟ  40.000,00   7 

 

 

Παρατήρηση: Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν τους καθαρούς χρόνους εκπόνησης της μελέτης, 
χωρίς τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τις εγκριτικές αποφάσεις. 
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