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          Στη Λαμία, σήμερα 07 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη 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.: 175948/ 555 /01.08.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 5η 
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 18ο 
Η.Δ 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της 
πράξης: "ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ", εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση,  Περιφερειακό Σύμβουλο με 
τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει τη 
Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την 
τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα 
συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  
αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους 
παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. 
Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 5η 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 
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➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
Α/Α 

«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  

3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  

4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  

5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος  √ 

6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  

7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 

8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  

9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  

10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 

11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 

12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 

14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 

15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  

16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 

17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 

18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 

19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 

20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  

21 Παπαναστασίου Ασημίνα  √ 18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  

22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 

23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  

24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 

25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος   √ 

26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής   √ 

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 11 9 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα έξι (36), 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 18ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
1538441/1510/10.07.2019  εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

 
ΣΧΕΤ.:  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. την με αρ. πρωτ. 384/2018 (ΑΔΑ:6ΔΠΤ7ΛΗ-ΞΙ7) Απόφαση Περιφερειακού 
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Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,  σχετικά με την έγκριση πρότασης τροποποίησης του 
ΠΔΕ Π.Στ.Ε. έτους 2018. 

     3.  την με αρ. πρωτ. 138107/19-12-18 (ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α0Ο) απόφαση ΥΠΟΙΑΝ 
έγκρισης της  ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ 2018, στην οποία εγγράφηκε το έργο με τίτλο: 
«Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του αρχαιολογικού Μουσείου 
Λαμίας», ΚΕ:2018ΕΠ06600094 και προϋπολογισμό 850.000,00 €, 

3. Το αρ.πρωτ. 371740/265307/3847/09-07-19 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας κ Ευρυτανίας. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Με βάση το αρ.πρωτ. 371740/265307/3847/09-07-19 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Φθιώτιδας κ Ευρυτανίας, προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό προτείνεται η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και   της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 
   Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για 
την υλοποίηση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κ Αθλητισμού  µε 
χρηματοδότηση του από την  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ066 με 
ΚΕ 2018ΕΠ06600094 και  προϋπολογισμό 850.000,00 €. 

Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της μουσειογραφικής 
μελέτης, η αναδιάρθρωση του εκθεσιακού υλικού και ο εμπλουτισμός του με νέα ευρήματα σύμφωνα 
με τους κύριους άξονες της μόνιμης έκθεσης (νεκροταφεία/ιερά). Ο νέος εκθεσιακός εξοπλισμός 
αποτελείται από νέες προθήκες έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων (αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών, 
ανοιγόμενων και κλιματιζόμενων), από βάσεις - βάθρα για ασφαλή τοποθέτηση αρχαίων 
αντικειμένων, από εκθεσιακές κατασκευές  για την τοποθέτηση εκθεσιακού υλικού, βάσεις εποπτικού 
υλικού μικρού μεγέθους, πινακίδες  εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, τροχήλατο ταμπλό 
εποπτικού υλικού, κατασκευές ανάρτησης εποπτικού υλικού, εκθεσιακά ταμπλό και μεταλλικές 
κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων,  επενδύσεις των τοίχων, όπως επίσης 
μίας ειδικής κατασκευής του χρονολογίου του προθαλάμου, αποτελούμενης από  έναν τοίχο 
εποπτικού υλικού, μίας  φωτεινής τράπεζας, μιας μεγάλης επιφάνειας χάρτη, μίας ειδικής 
κατασκευής με την κάτοψη των εκθεσιακών χώρων, κ.λ.π. Προβλέπεται να  πραγματοποιηθεί η 
αναβάθμιση του φωτισμού και του κλιματισμού των αιθουσών για τον εκσυγχρονισμό του Μουσείου. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ο ριζικός εκσυγχρονισμός του εκθεσιακού φωτισμού ανάδειξης, τόσο 
του γενικού σκηνογραφικού, όσο και αυτού εντός των προθηκών (υφιστάμενων και νέων), η 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων προθηκών, καθώς και η προμήθεια, η 
υλοποίηση και η εγκατάσταση του πάσης φύσεως εποπτικού υλικού, συμβατικού και ψηφιακού. 

Επίσης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης κλιματισμού (Θέρμανση-Ψύξη) 
στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και τεχνικές βελτιώσεις με αναβάθμιση της υφιστάμενης μηχανολογικής 
εγκατάστασης (και της ηλεκτρικής υποστήριξής της), αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
του Μουσείου.  
 

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού το Υπουργείο  
αδυνατεί οικονομικά άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του και η Περιφέρεια στερείτε της σχετικής 
αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής. 
  Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 
υλοποίηση της πράξης: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την 
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. 

 
2. Τον ορισμό ενός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του αναπληρωτή τους ως εξής: 
▪ Την κα Σταματοπούλου Χρυσάφω, Αρχιτέκτονά Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο τους 

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 
▪  αναπληρούμενη από τον κ. Συλεούνη Λάμπρο, Αρχιτέκτονά Μηχανικό Π.Ε. 

προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων .  
 
 

 
Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

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 

 

 

 «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούλιος 2019 
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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 

«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

 

 

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

"συμβαλλόμενοι": 

           α) το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού………………………………………… και 

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

……………………., 

            συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα. 

 

Π ρ ο ο ί μ ι ο 

 
           Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα 

με: 

1. 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 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), όπως 
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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), 

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

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει και 

στ. το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α 122/5-8-1991) «Τμήματα αμειβομένων αθλητών – 

Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις». 

2. 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 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), 

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

2010), όπως τροποποιήθηκε 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), 

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

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

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

ζ. 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. 

3. 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 

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 
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Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού (Τομέας Πολιτισμού) (…). 

4.   α. το από 11-12-2018 Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

      β. την με αρ. πρωτ. 384/2018 (ΑΔΑ:6ΔΠΤ7ΛΗ-ΞΙ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας,  σχετικά με την έγκριση πρότασης τροποποίησης του ΠΔΕ Π.Στ.Ε. έτους 2018. 

       γ. την με αρ. πρωτ. 138107/19-12-18 (ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α0Ο) απόφαση ΥΠΟΙΑΝ έγκρισης της  

ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ 2018, στην οποία εγγράφηκε το έργο με τίτλο: «Εμπλουτισμός της μόνιμης 

έκθεσης (αίθουσα Α) του αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας», ΚΕ:2018ΕΠ06600094 και 

προϋπολογισμό 850.000,00 €, 

 δ. τη με αρ. πρωτ. 301330/2983/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΥΘ7ΛΗ- 5ΦΒ) απόφαση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς 

Ελλάδας ως διαχειριστής έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 

της Περιφέρειας με κωδικό έργου 2018ΕΠΟ6600094 και με τίτλο «Εμπλουτισμός της Μόνιμης 

Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» 

 

5.    α. το από 22-03-2019 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

β. τη με αρ. πρωτ. …………………………………………. Απόφαση του ΥΠΠΟΑ για την 

έγκριση της Μελέτης «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (=αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Λαμίας» 

γ. Την υπ’ αρ.       /2019   (ΑΔΑ:        ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για 

την υλοποίηση του έργου « Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Λαμίας» και ο  ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

     6. Την υπ’ αρ. …………………..  Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

του ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για το έργο « Εμπλουτισμός της Μόνιμης 

Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» 

 

    7. Το γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν 

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

ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

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

2. Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2). 

3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

4. Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 

4). 

5. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5). 

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

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

7). 

8. Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8). 

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

10. Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10). 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο εμπλουτισμός της μόνιμης 

έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας 

βρίσκεται εντός του Αρχαιολογικού Χώρου του Κάστρου Λαμίας (Β.Δ. 25/2/1922 (ΦΕΚ 

28/26/2/1922 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/250363 /162460/6913/2298/18-

12-2017,  ΦΕΚ301/ΑΑΠ/29-12-2017) και στεγάζεται στο επίμηκες κτήριο του οθωνικού στρατώνα, ο 

οποίος αναστηλώθηκε από το Δήμο Λαμιέων στο τέλος της δεκαετίας του 1980, για να στεγάσει το 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Φθιώτιδας. Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου λειτουργεί από το 1994 στον 

πρώτο όροφο του κτηρίου. Μετά την παρέλευση 25 χρόνων από την εποχή που άνοιξαν για το 
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κοινό οι αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας και δεδομένου του μεγάλου όγκου νέων 

ευρημάτων που ήλθαν στο φως την τελευταία δεκαετία, θεωρείται αναγκαία η επανέκθεση και ο 

εκσυγχρονισμός του Μουσείου. Σκοπός της επανέκθεσης της αίθουσας Α είναι η προβολή του έργου 

της Υπηρεσίας και ο εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου με πρόσφατα ανασκαφικά  

ευρήματα από σωστικές και συστηματικές ανασκαφές στο Ν. Φθιώτιδος. 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Εμπλουτισμός της 

μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. 

Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το ΥΠΠΟΑ (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ και 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ), η χρηματοδότηση του οποίου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα από 

πιστώσεις ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ066) με τις υπ’ αριθμ. 137869/19-12-2018 

και 138107/19-12-18 αποφάσεις του ΥΠΟΙΑΝ.  

• Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της 

μουσειογραφικής μελέτης, η αναδιάρθρωση του εκθεσιακού υλικού και ο 

εμπλουτισμός του με νέα ευρήματα σύμφωνα με τους κύριους άξονες της μόνιμης 

έκθεσης (νεκροταφεία/ιερά). Ο νέος εκθεσιακός εξοπλισμός αποτελείται από νέες 

προθήκες (=21) έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων (αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών, 

ανοιγόμενων και κλιματιζόμενων), από βάσεις - βάθρα (=8) για ασφαλή τοποθέτηση 

αρχαίων αντικειμένων, από εκθεσιακές κατασκευές (=3) για την τοποθέτηση 

εκθεσιακού υλικού, βάσεις(=5) εποπτικού υλικού μικρού μεγέθους, πινακίδες (=16) 

εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, τροχήλατο ταμπλό εποπτικού υλικού, 

κατασκευές (=2) ανάρτησης εποπτικού υλικού, εκθεσιακά ταμπλό και μεταλλικές 

κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων,  επενδύσεις των τοίχων, 

όπως επίσης μίας (1) ειδικής κατασκευής του χρονολογίου του προθαλάμου, 

αποτελούμενης από  έναν (1) τοίχο εποπτικού υλικού, μίας (1)  φωτεινής τράπεζας, 

μιας (1) μεγάλης επιφάνειας χάρτη, μίας (1)  ειδικής κατασκευής με την κάτοψη των 

εκθεσιακών χώρων, κ.λ.π. Προβλέπεται να  πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του 

φωτισμού και του κλιματισμού των αιθουσών για τον εκσυγχρονισμό του Μουσείου. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ο ριζικός εκσυγχρονισμός του εκθεσιακού φωτισμού 

ανάδειξης, τόσο του γενικού σκηνογραφικού, όσο και αυτού εντός των προθηκών 

(υφιστάμενων και νέων), η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων 
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(=14) προθηκών, καθώς και η προμήθεια, η υλοποίηση και η εγκατάσταση του πάσης 

φύσεως εποπτικού υλικού, συμβατικού και ψηφιακού. 

• Επίσης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης κλιματισμού 

(Θέρμανση-Ψύξη) στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και τεχνικές βελτιώσεις με 

αναβάθμιση της υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστασης (και της ηλεκτρικής 

υποστήριξής της), αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Μουσείου.  

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός - 

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των  850.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του από 

τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ 066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με ενάριθμο 

2018ΕΠ06600094. 

To  ποσό των 723.500,00 € θα διατεθεί για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο 

«Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας», το οποίο 

θα εκτελεστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και το ποσό των 

126.500,00 € θα διατεθεί για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Η/Μ 

εγκαταστάσεων (εγκατάσταση  κλιματισμού και εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού 

Μουσείου Λαμίας», το οποίο θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 

Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος  έχει ορίσει σύμφωνα με το ανωτέρω 4δ σχετικό υπόλογο για 

τον χειρισμό των δαπανών του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Στερεάς Ελλάδας.  

Η διαχείριση των πιστώσεων του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει 

την μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την 

υπογραφή της, με δυνατότητα μέγιστης παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, αποκλειστικά για 

λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. Για την 

παράταση απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλόμενων μερών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων των 

συμβαλλομένων, εφόσον αυτή απαιτείται.   
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Ήτοι: Διάρκεια έργου : τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) 

μήνες. 

 

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 αναλαμβάνει: 

α. Να χρηματοδοτήσει το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 

μέσω της ΣΑΕΠ 066 ΚΕ:2018ΕΠ06600094. 

β. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.  

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

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 

προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή και να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες 

θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν 

από τις αρμοδιότητες της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

 

Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και 

Ευρυτανίας αναλαμβάνει: 

α. Να υλοποιήσει το υποέργο 1: «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» (εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της μουσειογραφικής 

μελέτης, νέες προθήκες και αναβάθμιση των υφιστάμενων, εκθεσιακός εξοπλισμός, πάσης 

φύσης εποπτικό υλικό (συμβατικού και ψηφιακό), εκθεσιακός φωτισμός ανάδειξης, 

εκθεσιακή στήριξη αντικειμένων εντός και εκτός προθηκών, κλπ) διά της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (ΕΦΑΦΕ). 

β. Την υλοποίηση του υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση  

κλιματισμού και εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού Μουσείου Λαμίας» της 

Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων 

(ΔΜΕΕΜΠΚ). 

γ. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

δ. Να συνεργάζεται με τον έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης, να 

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
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προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή και να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες 

θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν 

από τις αρμοδιότητες του, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

 

   

Άρθρο 7 

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

και αρμοδιότητές του 

 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται «Επιτροπή 

Παρακολούθησης», αποτελούμενη από: 

 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:  

Τον/την …………………………….. ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, με 

αναπληρώτρια/αναπληρωτή τον/την ……………………………….. 

 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΦΕ: 

Την κ. Ευθυμία Καράντζαλη, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, με 

αναπληρώτρια την κ. Ιωάννα Μανωλούδη, ΤΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του τμήματος Έργων 

και Μελετών της ΕΦΑΦΕ. 

 

3. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ/ΔΜΕΕΜΠΚ: 

Τον κο Κωνσταντίνο Φρισήρα, Προϊστάμενο της ΔΜΕΕΜΠΚ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 

ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον κο Γεώργιο Κυπριωτάκη, 

Προϊστάμενο  του Τμήματος  Η/Μ  Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της 

Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.,  ειδικότητας  ΠΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων  Μηχανικών. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε 

τακτικές συνεδριάσεις κάθε δύο (2) μήνες 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 παρακολούθηση της τήρησης 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 για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την Σύμβαση. 

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, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ………...............................……………., με 

αναπληρωτή ………………………………… 

 

Άρθρο 8 

Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους 

λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, με έγγραφη 

τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, παράταση 

της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της 

Πράξης,  μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη 

γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7 και με μέγιστη διάρκεια παράτασης 

τους δώδεκα (12) μήνες. 

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

 

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 στα άλλα 

Συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και 
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αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, αδυναμίας 

ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του συγκεκριμένου Συμβαλλομένου, τα άλλα 

Συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την Σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

 

Άρθρο 10 

Τελικές Διατάξεις 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή η καθυστέρηση λήψης 

μέτρων, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται 

από την Σύμβαση αυτή. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη 

αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και έλαβαν τρία (3) το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και δύο (2) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού         Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

                                                                

                    Η Γενική Γραμματέας                                              Ο Περιφερειάρχης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                               

1 Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης:  36 μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       

2 

Εκσυγχρονισμός  Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση  κλιματισμού και 

εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού Μουσείου Λαμίας.                               

(συμβάσεις, διοικητικές ενέργειες – εγκρίσεις – εκτέλεση του υποέργου 2) 

3 
Ανάθεση μελέτης εφαρμογής μουσειογραφικής μελέτης,  διοικητικές 

ενέργειες – εγκρίσεις (υποέργο 1). 
                              

4 
Διαχείριση και υλοποίηση του υποέργου 1 (διενέργεια διαδικασιών 
αναθέσεων, συμβάσεων, επιλογής αναδόχων προμηθειών και εργασιών) 

                              

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

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει 1.τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
(ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο 
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και 
μέρος της παρούσας απόφασης, και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της, 2. ορίζει ένα μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του ως εξής: 

- Την κα Σταματοπούλου Χρυσάφω, Αρχιτέκτονά Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο 
του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 

- Αναπληρούμενη από τον κ. Συλεούνη Λάμπρο, Αρχιτέκτονά Μηχανικό Π.Ε. 
προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων .  

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

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 

 

 

 «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούλιος 2019 
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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 

«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

 

 

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

"συμβαλλόμενοι": 

           α) το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού………………………………………… και 

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

……………………., 

            συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα. 

 

Π ρ ο ο ί μ ι ο 

 
           Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα 

με: 

4. 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), 

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

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει και 

στ. το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α 122/5-8-1991) «Τμήματα αμειβομένων αθλητών – 

Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις». 

5. 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 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), 

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

2010), όπως τροποποιήθηκε 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), 

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

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

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

ζ. 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. 

6. 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 

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 
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υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού (Τομέας Πολιτισμού) (…). 

4.   α. το από 11-12-2018 Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

      β. την με αρ. πρωτ. 384/2018 (ΑΔΑ:6ΔΠΤ7ΛΗ-ΞΙ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας,  σχετικά με την έγκριση πρότασης τροποποίησης του ΠΔΕ Π.Στ.Ε. έτους 2018. 

       γ. την με αρ. πρωτ. 138107/19-12-18 (ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α0Ο) απόφαση ΥΠΟΙΑΝ έγκρισης της  

ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ 2018, στην οποία εγγράφηκε το έργο με τίτλο: «Εμπλουτισμός της μόνιμης 

έκθεσης (αίθουσα Α) του αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας», ΚΕ:2018ΕΠ06600094 και 

προϋπολογισμό 850.000,00 €, 

 δ. τη με αρ. πρωτ. 301330/2983/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΥΘ7ΛΗ- 5ΦΒ) απόφαση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς 

Ελλάδας ως διαχειριστής έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 

της Περιφέρειας με κωδικό έργου 2018ΕΠΟ6600094 και με τίτλο «Εμπλουτισμός της Μόνιμης 

Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» 

 

5.    α. το από 22-03-2019 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

β. τη με αρ. πρωτ. …………………………………………. Απόφαση του ΥΠΠΟΑ για την 

έγκριση της Μελέτης «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (=αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Λαμίας» 

γ. Την υπ’ αρ.       /2019   (ΑΔΑ:        ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για 

την υλοποίηση του έργου « Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Λαμίας» και ο  ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

     6. Την υπ’ αρ. …………………..  Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

του ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για το έργο « Εμπλουτισμός της Μόνιμης 

Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» 

 

    7. Το γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν 

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

ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

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

2. Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2). 

3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

4. Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 

4). 

5. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5). 

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

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

7). 

8. Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8). 

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

10. Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10). 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο εμπλουτισμός της μόνιμης 

έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας 

βρίσκεται εντός του Αρχαιολογικού Χώρου του Κάστρου Λαμίας (Β.Δ. 25/2/1922 (ΦΕΚ 

28/26/2/1922 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/250363 /162460/6913/2298/18-

12-2017,  ΦΕΚ301/ΑΑΠ/29-12-2017) και στεγάζεται στο επίμηκες κτήριο του οθωνικού στρατώνα, ο 

οποίος αναστηλώθηκε από το Δήμο Λαμιέων στο τέλος της δεκαετίας του 1980, για να στεγάσει το 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Φθιώτιδας. Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου λειτουργεί από το 1994 στον 

πρώτο όροφο του κτηρίου. Μετά την παρέλευση 25 χρόνων από την εποχή που άνοιξαν για το 
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κοινό οι αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας και δεδομένου του μεγάλου όγκου νέων 

ευρημάτων που ήλθαν στο φως την τελευταία δεκαετία, θεωρείται αναγκαία η επανέκθεση και ο 

εκσυγχρονισμός του Μουσείου. Σκοπός της επανέκθεσης της αίθουσας Α είναι η προβολή του έργου 

της Υπηρεσίας και ο εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου με πρόσφατα ανασκαφικά  

ευρήματα από σωστικές και συστηματικές ανασκαφές στο Ν. Φθιώτιδος. 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Εμπλουτισμός της 

μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. 

Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το ΥΠΠΟΑ (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ και 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ), η χρηματοδότηση του οποίου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα από 

πιστώσεις ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ066) με τις υπ’ αριθμ. 137869/19-12-2018 

και 138107/19-12-18 αποφάσεις του ΥΠΟΙΑΝ.  

• Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της 

μουσειογραφικής μελέτης, η αναδιάρθρωση του εκθεσιακού υλικού και ο 

εμπλουτισμός του με νέα ευρήματα σύμφωνα με τους κύριους άξονες της μόνιμης 

έκθεσης (νεκροταφεία/ιερά). Ο νέος εκθεσιακός εξοπλισμός αποτελείται από νέες 

προθήκες (=21) έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων (αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών, 

ανοιγόμενων και κλιματιζόμενων), από βάσεις - βάθρα (=8) για ασφαλή τοποθέτηση 

αρχαίων αντικειμένων, από εκθεσιακές κατασκευές (=3) για την τοποθέτηση 

εκθεσιακού υλικού, βάσεις(=5) εποπτικού υλικού μικρού μεγέθους, πινακίδες (=16) 

εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, τροχήλατο ταμπλό εποπτικού υλικού, 

κατασκευές (=2) ανάρτησης εποπτικού υλικού, εκθεσιακά ταμπλό και μεταλλικές 

κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων,  επενδύσεις των τοίχων, 

όπως επίσης μίας (1) ειδικής κατασκευής του χρονολογίου του προθαλάμου, 

αποτελούμενης από  έναν (1) τοίχο εποπτικού υλικού, μίας (1)  φωτεινής τράπεζας, 

μιας (1) μεγάλης επιφάνειας χάρτη, μίας (1)  ειδικής κατασκευής με την κάτοψη των 

εκθεσιακών χώρων, κ.λ.π. Προβλέπεται να  πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του 

φωτισμού και του κλιματισμού των αιθουσών για τον εκσυγχρονισμό του Μουσείου. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ο ριζικός εκσυγχρονισμός του εκθεσιακού φωτισμού 

ανάδειξης, τόσο του γενικού σκηνογραφικού, όσο και αυτού εντός των προθηκών 

(υφιστάμενων και νέων), η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων 
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(=14) προθηκών, καθώς και η προμήθεια, η υλοποίηση και η εγκατάσταση του πάσης 

φύσεως εποπτικού υλικού, συμβατικού και ψηφιακού. 

• Επίσης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης κλιματισμού 

(Θέρμανση-Ψύξη) στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και τεχνικές βελτιώσεις με 

αναβάθμιση της υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστασης (και της ηλεκτρικής 

υποστήριξής της), αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Μουσείου.  

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός - 

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των  850.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του από 

τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ 066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με ενάριθμο 

2018ΕΠ06600094. 

To  ποσό των 723.500,00 € θα διατεθεί για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο 

«Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας», το οποίο 

θα εκτελεστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και το ποσό των 

126.500,00 € θα διατεθεί για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Η/Μ 

εγκαταστάσεων (εγκατάσταση  κλιματισμού και εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού 

Μουσείου Λαμίας», το οποίο θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 

Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος  έχει ορίσει σύμφωνα με το ανωτέρω 4δ σχετικό υπόλογο για 

τον χειρισμό των δαπανών του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Στερεάς Ελλάδας.  

Η διαχείριση των πιστώσεων του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει 

την μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την 

υπογραφή της, με δυνατότητα μέγιστης παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, αποκλειστικά για 

λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. Για την 

παράταση απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλόμενων μερών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων των 

συμβαλλομένων, εφόσον αυτή απαιτείται.   
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Ήτοι: Διάρκεια έργου : τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) 

μήνες. 

 

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 αναλαμβάνει: 

α. Να χρηματοδοτήσει το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 

μέσω της ΣΑΕΠ 066 ΚΕ:2018ΕΠ06600094. 

β. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.  

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

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 

προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή και να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες 

θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν 

από τις αρμοδιότητες της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

 

Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και 

Ευρυτανίας αναλαμβάνει: 

α. Να υλοποιήσει το υποέργο 1: «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» (εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της μουσειογραφικής 

μελέτης, νέες προθήκες και αναβάθμιση των υφιστάμενων, εκθεσιακός εξοπλισμός, πάσης 

φύσης εποπτικό υλικό (συμβατικού και ψηφιακό), εκθεσιακός φωτισμός ανάδειξης, 

εκθεσιακή στήριξη αντικειμένων εντός και εκτός προθηκών, κλπ) διά της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (ΕΦΑΦΕ). 

β. Την υλοποίηση του υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση  

κλιματισμού και εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού Μουσείου Λαμίας» της 

Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων 

(ΔΜΕΕΜΠΚ). 

γ. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

δ. Να συνεργάζεται με τον έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης, να 

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
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προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή και να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες 

θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν 

από τις αρμοδιότητες του, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

 

   

Άρθρο 7 

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

και αρμοδιότητές του 

 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται «Επιτροπή 

Παρακολούθησης», αποτελούμενη από: 

 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:  

Τον/την …………………………….. ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, με 

αναπληρώτρια/αναπληρωτή τον/την ……………………………….. 

 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΦΕ: 

Την κ. Ευθυμία Καράντζαλη, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, με 

αναπληρώτρια την κ. Ιωάννα Μανωλούδη, ΤΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του τμήματος Έργων 

και Μελετών της ΕΦΑΦΕ. 

 

3. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ/ΔΜΕΕΜΠΚ: 

Τον κο Κωνσταντίνο Φρισήρα, Προϊστάμενο της ΔΜΕΕΜΠΚ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 

ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον κο Γεώργιο Κυπριωτάκη, 

Προϊστάμενο  του Τμήματος  Η/Μ  Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της 

Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.,  ειδικότητας  ΠΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων  Μηχανικών. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε 

τακτικές συνεδριάσεις κάθε δύο (2) μήνες 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 παρακολούθηση της τήρησης 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 για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την Σύμβαση. 

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, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ………...............................……………., με 

αναπληρωτή ………………………………… 

 

Άρθρο 8 

Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους 

λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, με έγγραφη 

τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, παράταση 

της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της 

Πράξης,  μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη 

γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7 και με μέγιστη διάρκεια παράτασης 

τους δώδεκα (12) μήνες. 

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

 

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 στα άλλα 

Συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και 
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αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, αδυναμίας 

ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του συγκεκριμένου Συμβαλλομένου, τα άλλα 

Συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την Σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

 

Άρθρο 10 

Τελικές Διατάξεις 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή η καθυστέρηση λήψης 

μέτρων, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται 

από την Σύμβαση αυτή. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη 

αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και έλαβαν τρία (3) το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και δύο (2) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού         Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

                                                                

                    Η Γενική Γραμματέας                                              Ο Περιφερειάρχης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

  2019 2020 2021 2022 2023 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                               

1 Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης:  36 μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       

2 

Εκσυγχρονισμός  Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση  κλιματισμού και 

εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού Μουσείου Λαμίας.                               

(συμβάσεις, διοικητικές ενέργειες – εγκρίσεις – εκτέλεση του υποέργου 2) 

3 
Ανάθεση μελέτης εφαρμογής μουσειογραφικής μελέτης,  διοικητικές 

ενέργειες – εγκρίσεις (υποέργο 1). 
                              

4 
Διαχείριση και υλοποίηση του υποέργου 1 (διενέργεια διαδικασιών 
αναθέσεων, συμβάσεων, επιλογής αναδόχων προμηθειών και εργασιών) 

                              

5 Οριστική παραλαβή του έργου                               
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