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          Στη Λαμία, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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.: 262305/ 944 /20.11.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Σανίδα, στην 10η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. 
Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα  41ο 
Η.Δ 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς 
Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης: 
«Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του 
ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ



 

 
 

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

11 1

"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

19 1

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"
7 0

Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"
3 0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά" 1 0

1 0
Α/Α Παρούσα Απούσα

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"
1 0

Α/Α Α/Α

1 √ 1 √

2 √ 2 √

3 √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 √ 4 √

5 √ 5 √

6 √ 6 √

7 √ 7 √

8 √ 8 √

9 √ 9 √

10 √ 10 √

11 √ 11 √

12 √ 12 √

13 √

14 √

15 √ Α/Α

16 √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √

2 Γέμελος Εμμανουήλ √

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

1
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √

1 Πολυζώη Νίκη √

Αναγνώστου Μαρία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία 

Αποστολόπουλος Κων/νος Αχινιώτης Χριστόφορος 

Βαρδακώστας Κων/νος

Βουρδάνος Δημήτριος Γκλέτσος Απόστολος 

Γαλάνης  Κων/νος Δαύρης Ανδρέας 

Δελμούζος Γεώργιος Δούρος Χρήστος

Καλαντζή Αικατερίνη Δρένιος Σωτήριος 

Καραγιάννης Κων/νος Καρύκα Άννα 

Καρακάντζας Αθανάσιος Κοντου Πηνελόπη 

Κελαϊδίτης Γεώργιος Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος Πατσιούρας Γεώργιος 

Κυρμανίδης Ηλίας Σιαλμάς Βασίλειος 

Μπακομήτρος Κων/νος

Μπουρμάς Ηλίας 

Παπαθωμά Φανή 

Περγαντάς Ιωάννης 

Σανίδας Ηλίας

Σανιδάς Χαράλαμπος

Τασιός Αριστείδης

Τοούλιας Ανδρέας 

Βούλγαρης Αντώνιος 

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα εννιά (49), (βάσει του αρ. πρωτ. 
265609/960/26.11.2019 πρωτοκόλλου ορκωμοσίας του κ. Σταμάτη Γκάβαλη, πλέον έχει ορκιστεί 
το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου) ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας 
Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απόντες κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν η κ. Μαρία 
Αναγνώστου, ο κ. Ανδρέας Τοουλιάς, ο κ. Σωτήριος Δρένιος και ο κ. Σταμάτιος Γκάβαλης. 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 41ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 52147/2415/12.11.2019  εισήγησή του και ανέφερε τα 
ακόλουθα: 
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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. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44. 

3. Το αρ.πρωτ.433/28-2-2019 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας (το 

οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με τον αρ.πρωτ.52147/2415/6-3-

2019) 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με βάση αρ.πρωτ.433/28-2-2019 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας προς την Υπηρεσία 
μας προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». 
   
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση των έργων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε χρηματοδότηση τους από 
πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και συγκεκριμένα από το ΠΔΕ του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας   συνολικού προϋπολογισμού 105.204,00 €. 
 
Το φυσικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται στα παρακάτω έργα:  
1)«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα Στυλίδας», 
προϋπολογισμού 13.640,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 2)«Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου 
φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα Στυλίδας», προϋπολογισμού 
60.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και 3)«Κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας 
Αταλάντης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Αταλάντης», προϋπολογισμού 6.764,00 ευρώ με 
το ΦΠΑ, που εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή που θα εκτελεσθούν από ιδίους πόρους του 
Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και 4) την σύνταξη της μελέτης Πλαισίου Έργου Ανάπτυξης λιμένα 
(ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου,  προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ. 
 
Η υλοποίηση των έργων έχει σαν στόχο τη αναβάθμιση των λιμένων Στυλίδος με την προμήθεια 
και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, την 
κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός χερσαίας ζώνης 
του λιμένα Σκάλας Αταλάντης και την σύνταξη της μελέτης Πλαισίου Έργου Ανάπτυξης λιμένα 
(ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου. 
 
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης των παραπάνω εργασιών, αφού το 
Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας αδυνατεί τεχνικά να προβεί άμεσα στην υλοποίησή τους. Τα έργα 
κρίνονται αναγκαία  είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της περιοχής. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης: 

«Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  του 

ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την 

εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. 
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2. Τον ορισμό δύο μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους ως εξής: 

 
 

• Παλαιοπάνο Σπυρίδωνα, Προϊστάμενο στη ΔΤΕ/ΠΣΕ ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον 
Βλαχάκη Μιχαήλ, Προϊστάμενο στο Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της 
ΔΤΕ/ΠΣΕ. 

• Μακρή Αριστείδη, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, με αναπληρωτή τον 
Κακάβα Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ. 

 
 
Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

 

 

Μεταξύ 

«ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 

 

 

και 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου : 

 

 

«Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,          -  11 – 2019 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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 Στην Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του έτους 

2018 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι”: 

α) Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και συγκεκριμένα στην 

............ Τ.Κ. 35200- Στυλίδα, με ΑΦΜ ..................... Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Σύρμο Ιωάννη του ..............και ο οποίος θα αποκαλείται 

εφεξής, χάριν συντομίας, «Κύριος του Έργου», 

 β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Φάνη Χ.Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, 

χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,  

 

έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με το 

N.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις αριθμ.2024709/601/0026/8-4-

1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291) Αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών, κατ εφαρμογή του ν. 2362/1995, 

2. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.  

3. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,  

4. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του Ν. 

4071/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4257/14 

ΦΕΚ 93 Α, του άρθρου 74 του Ν.4483/17 ΦΕΚ107 Α και του άρθρου 179 του Ν. 4555/18 

ΦΕΚ 133 Α. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-2012) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

6. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-1-2013) «Όργανα που 

αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών 

και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών»  

7. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α΄/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης  και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.  
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11. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.83/8-5-2017 απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) ΦΕΚ 

2201 Β.   

13. Την αριθμ.πρωτ................./......../...-...-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του 

έργου “..........................................................................”. 

14. Την αριθμ........../...-....-2019 (ΑΔΑ:...................-......) πράξη της Λιμενικής 

Επιτροπής μετά από εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, επίσης 

μετά την αριθμ............/.........../...../...-...-2019 σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και την από 

....-....-2019 όμοια του Υ.Ε.Ν. (βάση του άρθρου 25 του Ν.2971/2001), περί έγκρισης 

σύναψης  και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την υλοποίηση των έργων του 

Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης.  

15. Την αριθμ.πρωτ. ......../......../...-....-2019 (ΑΔΑ: ..................-.......) απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό ....ης Συνεδρίασης 

(................)/ Θέμα .....ο), για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσας  

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  για την υλοποίηση των έργων του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και 

ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,  

16. Το αριθμ.πρωτ.8308/184923/9-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο “αν ένας εκ των συμβαλλομένων 

είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται 

στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν.3852/2010”. 

17. Το αριθμ.πρωτ......./......./....-....-2019 έγγραφο της Γραμματείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με το οποίο μας κοινοποίησε την ......./2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 278.1 του Ν.3852/2010) σύμφωνα με την οποία δεν 

κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την υλοποίηση των έργων του 

Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας. 

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

          ΑΡΘΡΟ 1 

          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Περιεχόμενα 

2. Προοίμιο 

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

4. Στόχος και περιεχόμενο του έργου 

5. Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

6. Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου 

7. Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  
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8. Πόροι και Προϋπολογισμός του έργου 

9. Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

10. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης 

11. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων  

12. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες 

13. Ακροτελεύτιο 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του ΝΠΔΔ 

Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας και της δυνατότητας υλοποίησης των πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων. Το ΝΠΔΔ σήμερα, στερείται παντελώς Τεχνικής Υπηρεσίας και, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και δεσμεύσεις της χώρας, δεν είναι δυνατόν να συσταθεί και να στελεχωθεί 

αυτή στο άμεσο μέλλον. Έτσι στερείται διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση των τεχνικών 

έργων που σχεδιάζει να υλοποιήσει.  

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, 

την εποπτεία και την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών σε κάθε αναθέτουσα 

αρχή απαιτείται η ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας, που πληροί ορισμένες κατ΄ ελάχιστον 

προδιαγραφές επάρκειας, όπως ελάχιστη στελέχωση (αριθμό σε προσωπικό και προσόντα 

αυτού) ή και ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, 

της κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των συμβάσεων αυτών. Στην περίπτωση 

που τεχνική υπηρεσία δεν υφίσταται, η αναθέτουσα αρχή δεν πληροί εκ των πραγμάτων καμία 

προδιαγραφή επάρκειας και ως εκ τούτου οι σχετικές διαδικασίες για συμβάσεις έργων ή 

μελετών ενδιαφέροντός της, διενεργούνται μέσω προγραμματικής σύμβασης από την τεχνική 

υπηρεσία του εποπτεύοντος αυτής φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική 

υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016.  

Ειδικότερα, με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων  μερών  και προσδιορίζονται τα  μέσα,  οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης 

αυτής, που έχει σκοπό την εκπλήρωση των παραπάνω προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο 

Φθιώτιδας να έχει τη δυνατότητα υλοποίησης τεχνικών έργων αναβάθμισης ή / και επισκευής ή / 

και υλοποίησης έργων για τους λιμένες αρμοδιότητάς του και γενικά την πραγματοποίηση των 

στόχων του με την ενεργητική και συντονισμένη παρέμβαση των συμβαλλομένων.             

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία διαθέτει πλήρως στελεχωμένη και απόλυτα επαρκή 

Τεχνική Υπηρεσία θα προβαίνει, μέσω της προγραμματικής σύμβασης, στις σχετικές διαδικασίες 

που απαιτούνται για τις συμβάσεις έργων ή μελετών προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο να υλοποιεί 

τις μελέτες και τα έργα που έχει προγραμματίσει και έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του, είτε 

αυτά προκύπτουν από αυτοχρηματοδότηση είτε από επιχορήγηση. 

Για το σκοπό αυτό η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας 

αναλαμβάνουν από κοινού τις παρακάτω δεσμεύσεις με τους ακόλουθους επί μέρους όρους και 

συμφωνίες:  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης των 

έργων: 1)«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126502
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Στυλίδας», προϋπολογισμού 13.640,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 2)«Προμήθεια και εγκατάσταση 

αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα 

Στυλίδας», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και 3)«Κατασκευή στεγανής 

σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας 

Αταλάντης», προϋπολογισμού 6.764,00 ευρώ με το ΦΠΑ, που εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή που 

θα εκτελεσθούν από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και 4) την σύνταξη της 

μελέτης Πλαισίου Έργου Ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου, 

προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει επαρκώς στελεχωμένη και απόλυτα επαρκή Τεχνική 

Υπηρεσία η οποία έχει τη δυνατότητα να διενεργεί, εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας 

τις σχετικές διαδικασίες για συμβάσεις έργων ή μελετών το σύνολο των οποίων θα αναφέρεται 

χάριν συντομίας «η σύμβαση».  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, 

ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες : 

-    Να μεριμνήσει για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, να συντάξει τα τεύχη 

δημοπράτησης και τη διακήρυξη του εκάστοτε διενεργούμενου διαγωνισμού και να εισηγηθεί την 

έκδοση της διακήρυξης προς το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.  

-  Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, να αξιολόγησει τις προσφορές και να εισηγηθεί την 

κατακύρωση προς το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

-     Να παραλαμβάνει και εξετάζει ενστάσεις υποψηφίων αναδόχων των έργων και να εισηγείται 

σχετικά προς το αποφασίζον όργανο. 

-    Να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να εισηγηθεί την υπογραφή της σύμβασης 

προς τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ 

-     Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το υλοποιούμενο έργο κατά την κατασκευή του και να το 

παραλάβει από τον ανάδοχο. 

-      Να  παραδόσει το έργο στον Κύριο του Έργου. Σημειώνεται ρητά ότι από την παράδοση του 

υλοποιηθέντος έργου το ΝΠΔΔ  είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας αυτού.  

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής 

γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί 

δημοσίων έργων. 

Ο Κύριος του έργου δια των αρμοδίων οργάνων του ασκεί όλα τα καθήκοντα της 

Προϊσταμένης Αρχής, ήτοι: 

-  Την εποπτεία εκτέλεσης των συμβάσεων, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής. 

-  Την εξασφάλιση των πιστώσεων και τη χρηματοδότηση των έργων από το αρμόδιο 

Υπουργείο.  

- Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ., να συνεργάζεται με τον άλλο 

Συμβαλλόμενο σε όλη τη διάρκεια της Π.Σ., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που 

απορρέουν από τους όρους της Π.Σ, για την υλοποίηση του αντικειμένου της Π.Σ.  

     

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

   Η υλοποίηση των έργων έχει σαν στόχο τη αναβάθμιση των λιμένων Στυλίδος με την 

προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και αυτόνομου φωτοβολταϊκού 
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συστήματος, την κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός 

χερσαίας ζώνης του λιμένα Σκάλας Αταλάντης και την σύνταξη της μελέτης Πλαισίου Έργου 

Ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τα έργα ανατίθενται και εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την 

νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις  έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

2. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει  τον 

φορέα υλοποίησης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. «Κύριος του έργου» είναι το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας και αναλαμβάνει την υποχρέωση 

καταβολής μέχρι  του  ύψους  των  εγκεκριμένων εκάστοτε πιστώσεων του προϋπολογισμού 

του, τη  διενέργεια  των  πληρωμών στους  δικαιούχους  αναδόχους των εκτελεσθησομένων 

έργων / εργασιών. 

2. «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο 

επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.   

4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας με τις 

αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Π.Σ. 

5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, 

συμφωνούν στη συγκρότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης, για  την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης , στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 

παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-06-10) . 

 

    Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από 

κάθε  συμβαλλόμενο. 

    Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας 

ορίσθηκαν με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Προέδρου του Λιμενικού 

Ταμείου Φθιώτιδας αντίστοιχα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και είναι : 

 

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ των 

οποίων ο ένας  εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως: 
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1.  Σπυρίδων Παλαιοπάνος, Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος, Αναπλ. Προϊστάμενος της 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Βλαχάκη, Πολιτικό Μηχανικό, 

Αναπλ.Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

2. Μακρής Αριστείδης, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Κακάβα Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και ορίζεται ακολούθως:   

3. κ. Σύρμος Ιωάννης, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας,  με αναπληρωτή τον κ. 

................................,  Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Λιμενάρχη Στυλίδας. 

 

   Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. 

  Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 

      Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 

σύμβασης. 

2. Ο  έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.         

3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 

4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου   μέτρου 

και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου παράταση του 

χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από 

αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και εφαρμογή 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την εφαρμογή  των 

όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 

 

     Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της 

εγκαίρως και εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσκληση του προέδρου. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα  με την παρουσία όλων των μελών 

της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα 

τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον γραμματέα  της επιτροπής. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και όποτε 
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ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την 

‘’Τεχνική Επιτροπή”, η οποία μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

γνωμοδοτεί ή εκφέρει άποψη επί ειδικών τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση 

του έργου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι παραπάνω σχετικές γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές 

για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.       

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

       Η δαπάνη των έργων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του  

Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις αριθ...........................Αποφάσεις.    

       Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί 

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

έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες 

Εργασιών).   

Ο προϋπολογισμός των  έργων με τις επί μέρους δαπάνες, αναλύεται ως εξής: 

1) Εργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 

ΦΠΑ 24% 2.640,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.640,00 

 

2) Εργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με 

ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 48.387,10 

ΦΠΑ 24% 11.612,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

  

3) Εργο: «Κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός 

χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Αταλάντης» 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 5.454,84 

ΦΠΑ 24% 1.309,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.764,00 

 

4)  Μελέτη: “Πλαίσιο Έργου Ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου” 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

ΦΠΑ 24% 4.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

οριστική παραλαβή των έργων και την παράδοσή τους από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο 

του Έργου. 

    Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

1. Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες - Σύνταξη διακήρυξης και των 

τευχών  δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις . 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Δύο (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Δύο (2) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. Οκτώ (8) 

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Ένα (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

2. Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με 

ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες-Σύνταξη διακήρυξης και των 

τευχών  δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις . 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Τέσσερις (4) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Έξι (6) 

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

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Δύο (2) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 

3. Έργο: «Κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός 

χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Αταλάντης» 

       

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες - Σύνταξη διακήρυξης και των 

τευχών  δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Δύο (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Δύο (2) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. Οκτώ (8) 

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Ένα (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
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4. Μελέτη: “Πλαίσιο Έργου Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου” 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες - Σύνταξη προκήρυξης και του 

Φακέλου του Έργου - Εγκρίσεις . 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου- μελετητή 

σύμφωνα με την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Δύο (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση της Μελέτης Δέκα (10) 

Παραλαβή της Μελέτης στο σύνολό της έως και την οριστική παραλαβή 

με τα ενδιάμεσα στάδια και τις εγκρίσεις. 
Είκοσι (20) 

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Δύο (2) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 

 

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, µε έγγραφη 

συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το φυσικό 

αντικείμενο των έργων και τον τρόπο εκτέλεσής τους.    

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλαγή στο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της και στη χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ νέου σχετική 

έγκριση. 

     Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 

παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα 

σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει : 

• Την ευθύνη υλοποίησης των έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της 

παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ).  

• Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και την 

πρόοδο των εργασιών. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης των έργων. 
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• Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του 

διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

• Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση των εργασιών των 

έργων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.     

           

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας αναλαμβάνει:  

• Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των 

προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. 

• Την ευθύνη χρηματοδότησης των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους 

της παρούσας σύμβασης (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ). 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους.  

 

       Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής 

Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή των έργων, τα έργα  θα  παραδοθούν  στο Λιμενικό 

Ταμείο Φθιώτιδας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

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

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

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.  

     Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 

μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 

      Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 Για το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΟΣ 
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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, 1. εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την 
υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη 
για την υπογραφή της, και 2. ορίζει δύο μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής: 

• Παλαιοπάνο Σπυρίδωνα, Προϊστάμενο στη ΔΤΕ/ΠΣΕ ως πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή τον Βλαχάκη Μιχαήλ, Προϊστάμενο στο Τμήμα Κατασκευής 
Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/ΠΣΕ. 

• Μακρή Αριστείδη, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, με 
αναπληρωτή τον Κακάβα Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της 
ΔΤΕ/ΠΣΕ.  

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

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

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

 

 

Μεταξύ 

«ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 

 

 

και 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου : 

 

 

«Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,          -  11 - 2019
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Στην Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του έτους 

2018 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι”: 

α) Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και συγκεκριμένα στην 

............ Τ.Κ. 35200- Στυλίδα, με ΑΦΜ ..................... Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Σύρμο Ιωάννη του ..............και ο οποίος θα αποκαλείται 

εφεξής, χάριν συντομίας, «Κύριος του Έργου», 

 β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Φάνη Χ.Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, 

χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,  

 

έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & 

συμπληρώθηκε με το N.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και 

τις αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 

(ΦΕΚ Β/1291) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ εφαρμογή του ν. 

2362/1995, 

2. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού. 

3. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,  

4. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του Ν. 

4071/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4257/14 

ΦΕΚ 93 Α, του άρθρου 74 του Ν.4483/17 ΦΕΚ107 Α και του άρθρου 179 του Ν. 4555/18 

ΦΕΚ 133 Α. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-2012) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διο ίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

6. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-1-2013) «Όργανα που 

αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών 

και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών»  

7. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α΄/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»  
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9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης  και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.  

11. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,  

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.83/8-5-2017 απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) ΦΕΚ 

2201 Β.   

13. Την αριθμ.πρωτ................./......../...-...-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του 

έργου “..........................................................................”. 

14. Την αριθμ........../...-....-2019 (ΑΔΑ:...................-......) πράξη της Λιμενικής 

Επιτροπής μετά από εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, επίσης 

μετά την αριθμ............/.........../...../...-...-2019 σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και την από 

....-....-2019 όμοια του Υ.Ε.Ν. (βάση του άρθρου 25 του Ν.2971/2001), περί έγκρισης 

σύναψης  και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την υλοποίηση των έργων του 

Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης.  

15. Την αριθμ.πρωτ. ......../......../...-....-2019 (ΑΔΑ: ..................-.......) απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό ....ης Συνεδρίασης 

(................)/ Θέμα .....ο), για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  για την υλοποίηση των έργων του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και 

ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,  

16. Το αριθμ.πρωτ.8308/184923/9-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο “αν ένας εκ των συμβαλλομένων 

είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται 

στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν.3852/2010”. 

17. Το αριθμ.πρωτ......./......./....-....-2019 έγγραφο της Γραμματείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με το οποίο μας κοινοποίησε την ......./2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 278.1 του Ν.3852/2010) σύμφωνα με την οποία δεν 

κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την υλοποίηση των έργων του 

Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας. 

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  
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          ΑΡΘΡΟ 1 

          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Περιεχόμενα 

2. Προοίμιο 

3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

4. Στόχος και περιεχόμενο του έργου 

5. Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

6. Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου 

7. Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  

8. Πόροι και Προϋπολογισμός του έργου 

9. Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

10. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης 

11. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων  

12. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες 

13. Ακροτελεύτιο 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του ΝΠΔΔ 

Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας και της δυνατότητας υλοποίησης των πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων. Το ΝΠΔΔ σήμερα, στερείται παντελώς Τεχνικής Υπηρεσίας και, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και δεσμεύσεις της χώρας, δεν είναι δυνατόν να συσταθεί και να στελεχωθεί 

αυτή στο άμεσο μέλλον. Έτσι στερείται διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση των τεχνικών 

έργων που σχεδιάζει να υλοποιήσει.  

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, 

την εποπτεία και την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών σε κάθε αναθέτουσα 

αρχή απαιτείται η ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας, που πληροί ορισμένες κατ΄ ελάχιστον 

προδιαγραφές επάρκειας, όπως ελάχιστη στελέχωση (αριθμό σε προσωπικό και προσόντα 

αυτού) ή και ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, 

της κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των συμβάσεων αυτών. Στην περίπτωση 

που τεχνική υπηρεσία δεν υφίσταται, η αναθέτουσα αρχή δεν πληροί εκ των πραγμάτων καμία 

προδιαγραφή επάρκειας και ως εκ τούτου οι σχετικές διαδικασίες για συμβάσεις έργων ή 

μελετών ενδιαφέροντός της, διενεργούνται μέσω προγραμματικής σύμβασης από την τεχνική 

υπηρεσία του εποπτεύοντος αυτής φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική 

υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016.  

Ειδικότερα, με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων  μερών  και προσδιορίζονται τα  μέσα,  οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης 

αυτής, που έχει σκοπό την εκπλήρωση των παραπάνω προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο 

Φθιώτιδας να έχει τη δυνατότητα υλοποίησης τεχνικών έργων αναβάθμισης ή / και επισκευής ή / 

και υλοποίησης έργων για τους λιμένες αρμοδιότητάς του και γενικά την πραγματοποίηση των 

στόχων του με την ενεργητική και συντονισμένη παρέμβαση των συμβαλλομένων.             

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία διαθέτει πλήρως στελεχωμένη και απόλυτα επαρκή 

Τεχνική Υπηρεσία θα προβαίνει, μέσω της προγραμματικής σύμβασης, στις σχετικές διαδικασίες 

που απαιτούνται για τις συμβάσεις έργων ή μελετών προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο να υλοποιεί 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126502
ΑΔΑ: ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ



τις μελέτες και τα έργα που έχει προγραμματίσει και έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του, είτε 

αυτά προκύπτουν από αυτοχρηματοδότηση είτε από επιχορήγηση. 

Για το σκοπό αυτό η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας 

αναλαμβάνουν από κοινού τις παρακάτω δεσμεύσεις με τους ακόλουθους επί μέρους όρους και 

συμφωνίες:  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης των 

έργων: 1)«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα 

Στυλίδας», προϋπολογισμού 13.640,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 2)«Προμήθεια και εγκατάσταση 

αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα 

Στυλίδας», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και 3)«Κατασκευή στεγανής 

σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας 

Αταλάντης», προϋπολογισμού 6.764,00 ευρώ με το ΦΠΑ, που εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή που 

θα εκτελεσθούν από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και 4) την σύνταξη της 

μελέτης Πλαισίου Έργου Ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου, 

προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει επαρκώς στελεχωμένη και απόλυτα επαρκή Τεχνική 

Υπηρεσία η οποία έχει τη δυνατότητα να διενεργεί, εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας 

τις σχετικές διαδικασίες για συμβάσεις έργων ή μελετών το σύνολο των οποίων θα αναφέρεται 

χάριν συντομίας «η σύμβαση».  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, 

ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες : 

-    Να μεριμνήσει για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, να συντάξει τα τεύχη 

δημοπράτησης και τη διακήρυξη του εκάστοτε διενεργούμενου διαγωνισμού και να εισηγηθεί την 

έκδοση της διακήρυξης προς το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.  

-  Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, να αξιολόγησει τις προσφορές και να εισηγηθεί την 

κατακύρωση προς το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

-     Να παραλαμβάνει και εξετάζει ενστάσεις υποψηφίων αναδόχων των έργων και να εισηγείται 

σχετικά προς το αποφασίζον όργανο. 

-    Να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να εισηγηθεί την υπογραφή της σύμβασης 

προς τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ 

-     Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το υλοποιούμενο έργο κατά την κατασκευή του και να το 

παραλάβει από τον ανάδοχο. 

-      Να  παραδόσει το έργο στον Κύριο του Έργου. Σημειώνεται ρητά ότι από την παράδοση του 

υλοποιηθέντος έργου το ΝΠΔΔ  είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας αυτού.  

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής 

γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί 

δημοσίων έργων. 

Ο Κύριος του έργου δια των αρμοδίων οργάνων του ασκεί όλα τα καθήκοντα της 

Προϊσταμένης Αρχής, ήτοι: 

-  Την εποπτεία εκτέλεσης των συμβάσεων, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής. 
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-  Την εξασφάλιση των πιστώσεων και τη χρηματοδότηση των έργων από το αρμόδιο 

Υπουργείο.  

- Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ., να συνεργάζεται με τον άλλο 

Συμβαλλόμενο σε όλη τη διάρκεια της Π.Σ., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που 

απορρέουν από τους όρους της Π.Σ, για την υλοποίηση του αντικειμένου της Π.Σ.  

     

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

   Η υλοποίηση των έργων έχει σαν στόχο τη αναβάθμιση των λιμένων Στυλίδος με την 

προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και αυτόνομου φωτοβολταϊκού 

συστήματος, την κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός 

χερσαίας ζώνης του λιμένα Σκάλας Αταλάντης και την σύνταξη της μελέτης Πλαισίου Έργου 

Ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου.   

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τα έργα ανατίθενται και εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα 

με την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις  έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

2. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει  τον 

φορέα υλοποίησης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. «Κύριος του έργου» είναι το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας και αναλαμβάνει την υποχρέωση 

καταβολής μέχρι  του  ύψους  των  εγκεκριμένων εκάστοτε πιστώσεων του προϋπολογισμού 

του, τη  διενέργεια  των  πληρωμών στους  δικαιούχους  αναδόχους των εκτελεσθησομένων 

έργων / εργασιών. 

2.«Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

3.«Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό 

και λοιπό προσωπικό.   

4.«Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας με τις 

αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Π.Σ. 

5.«Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, 

συμφωνούν στη συγκρότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης, για  την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης , στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 

παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-06-10) . 

 

ΑΔΑ: ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ



    Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από 

κάθε  συμβαλλόμενο. 

    Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας 

ορίσθηκαν με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Προέδρου του Λιμενικού 

Ταμείου Φθιώτιδας αντίστοιχα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και είναι : 

 

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ των 

οποίων ο ένας  εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως: 

 

1.  Σπυρίδων Παλαιοπάνος, Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος, Αναπλ. Προϊστάμενος της 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Βλαχάκη, Πολιτικό Μηχανικό, 

Αναπλ.Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

2.Μακρής Αριστείδης, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Κακάβα Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

Ένας (1) εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και ορίζεται ακολούθως:   

3. κ. Σύρμος Ιωάννης, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας,  με αναπληρωτή τον κ. 

................................,  Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Λιμενάρχη Στυλίδας. 

 

   Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. 

  Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010. 

      Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της 

σύμβασης. 

2. Ο  έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.         

3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 

4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου   μέτρου 

και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου παράταση του 

χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από 

αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και εφαρμογή 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την εφαρμογή  των 

όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 

 

     Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της 
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εγκαίρως και εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσκληση του προέδρου. 

     Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα  με την παρουσία όλων των μελών 

της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα 

τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον γραμματέα  της επιτροπής. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και όποτε 

ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την 

‘’Τεχνική Επιτροπή”, η οποία μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

γνωμοδοτεί ή εκφέρει άποψη επί ειδικών τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση 

του έργου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι παραπάνω σχετικές γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές 

για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.       

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

       Η δαπάνη των έργων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του  

Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις αριθ...........................Αποφάσεις.    

       Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί 

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

έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες 

Εργασιών).   

Ο προϋπολογισμός των  έργων με τις επί μέρους δαπάνες, αναλύεται ως εξής: 

1) Εργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 

ΦΠΑ 24% 2.640,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.640,00 

 

2) Εργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με 

ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα Στυλίδας» 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 48.387,10 

ΦΠΑ 24% 11.612,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

  

 

3) Εργο: «Κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός 

χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Αταλάντης» 
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ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 5.454,84 

ΦΠΑ 24% 1.309,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.764,00 

 

4)  Μελέτη: “Πλαίσιο Έργου Ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου” 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

ΦΠΑ 24% 4.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

οριστική παραλαβή των έργων και την παράδοσή τους από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο 

του Έργου. 

    Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

1. Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες - Σύνταξη διακήρυξης και των 

τευχών  δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις . 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Δύο (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Δύο (2) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. Οκτώ (8) 

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Ένα (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

2. Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με 

ενεργειακό συμψηφισμό στο λιμένα Στυλίδας» 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες-Σύνταξη διακήρυξης και των 

τευχών  δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις . 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Τέσσερις (4) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Έξι (6) 

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

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Δύο (2) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 

 

3. Έργο: «Κατασκευή στεγανής σηπτικής δεξαμενής στο Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εντός 

χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Αταλάντης» 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες - Σύνταξη διακήρυξης και των 

τευχών  δημοπράτησης του Έργου - Εγκρίσεις 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 

την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Δύο (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου Δύο (2) 

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. Οκτώ (8) 

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Ένα (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

4. Μελέτη: “Πλαίσιο Έργου Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Κωνσταντίνου” 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες - Σύνταξη προκήρυξης και του 

Φακέλου του Έργου - Εγκρίσεις . 
Δύο (2) 

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου- μελετητή 

σύμφωνα με την Νομοθεσία  Δημοσίων Συμβάσεων 
Δύο (2) 

Διαχείριση και υλοποίηση της Μελέτης Δέκα (10) 

Παραλαβή της Μελέτης στο σύνολό της έως και την οριστική παραλαβή 

με τα ενδιάμεσα στάδια και τις εγκρίσεις. 
Είκοσι (20) 

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). Δύο (2) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 

 

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, µε έγγραφη 

συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

    Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το φυσικό 

αντικείμενο των έργων και τον τρόπο εκτέλεσής τους.    

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλαγή στο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της και στη χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ νέου σχετική 

έγκριση. 

     Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 

παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα 

σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  αναλαμβάνει : 

• Την ευθύνη υλοποίησης των έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της 

παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ).  

• Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και την 

πρόοδο των εργασιών. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης των έργων. 

• Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του 

διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

• Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση των εργασιών των 

έργων σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.     

           

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας αναλαμβάνει:  

• Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των 

προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. 

• Την ευθύνη χρηματοδότησης των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους 

της παρούσας σύμβασης (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ). 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους.  

 

       Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής 

Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή των έργων, τα έργα  θα  παραδοθούν  στο Λιμενικό 

Ταμείο Φθιώτιδας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

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

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

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.  

     Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 

μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 

      Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 Για το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΟΣ 
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