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          Στη Λαμία, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 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.: 281432/1056/12.12 2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 12η 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 16ο 
 ΗΔ 

 

"Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010) μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, για την υλοποίηση του 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ 
ΠΕΡΑΣ = 4285258»  (ενάριθμο 2018ΕΠ86600000 της ΣΑΕΠ866)"| 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης  Σπανός 

 
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: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντου Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος √

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

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

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

1

3

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

9

3

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  αναπληρωτής 
υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 276424/2732/06.12.2019  εισήγησή του 
και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. 10306/6-12-2019 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων. 

2. Την ΣΑΕΠ 866, τροπ. 00 έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΦ97465ΧΙ8-ΓΑ8-1) στην 
οποία υπάρχει εγγεγραμμένο το ενάριθμο 2018ΕΠ86600000, με π/υ 
560.000,00€ και πιστώσεις έτους 560.000,00€ 

3. Ν.44112/2016, άρθρο 44. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουνίου 2018 στον Δήμο 
Καμένων Βούρλων, εντάχθηκε  έργο στην ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 
κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
ζημιές που προκλήθηκαν.   
 
Το έργο προτάθηκε και εντάχθηκε με Φορέα Υλοποίησης τον Κύριο του έργου, τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ 
= 4285258», προϋπολογισμό 560.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και αφορούσε τις 
παρακάτω εργασίες: 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

• ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Δεδομένου ότι: 

• ο Δήμος Καμένων Βούρλων, μετά την απόσπαση ενός Τεχνικού υπαλλήλου 
ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 και την παραίτηση του μέχρι 
πρότινος Προϊσταμένου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το Μάιο του 2019,  δεν 
καλύπτει (όσον αφορά την στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας) τις ελάχιστες 
προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του 
ν.4412/2016). 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει τις αναγκαίες προδιαγραφές 
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, μπορεί να διενεργήσει τις 
διαδικασίες σύναψης της σύμβασης του έργου καθώς και την εποπτεία και επίβλεψη 
του, με προγραμματική σύμβαση με τον Κύριο του Έργου, 

προτείνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του 
Ν. 3852/2010 και το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 

Στο κείμενο της Προγραμματικής, προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για 
την εκτέλεση του έργου του θέματος.   
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου. 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 αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 
και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από την πραγμάτωσή έργων γενικότερης 
κοινωνικής ωφέλειας που εξυπηρετούν επαγγελματικές και αγροτικές δραστηριότητες. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μμεταξύ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 
400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» (ενάριθμο 
2018ΕΠ86600000 της ΣΑΕΠ866)", 

2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
και  

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



3. τον  ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, όπως στο συνημμένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
 
Συνημμένα :  

• Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
 
 

ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Και 

 

«Δήμου Καμένων Βούρλων» 

 

 

για την υλοποίηση του έργου:  

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 

4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» 

 

 

 

 

Λαμία, .../…./2019 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Στη Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του έτους 2019 οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 
 
α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κ. 
ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, (2ος συμβαλλόμενος)., και η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,  
 β) Ο Δήμος Καμένων Βούρλων που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα και συγκεκριμένα στην οδό Αγ. 
Παντελεήμονος 8, με ΑΦΜ 997947687 Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΙΩΤΗ, Δήμαρχο Καμένων Βούρλων, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν 
συντομίας, «Κύριος του Έργου», 
 
έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4270 ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014 “Αρχές δημοσιονομικής 

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

και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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», 

3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 10 του N.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχους Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

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

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

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 

την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού περί 

σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

6. Τις διατάξεις του N.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
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9. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/18 -02-

2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 2201/τ.Β/28-06-

2017).  

12. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

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

των Περιφερειών»  (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) 

13. Την υπ’αριθμ. 128745/03-12-2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(ΑΔΑ: 6ΠΑΟ465ΧΙ8-139) για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω 

καθίζησης οδοστρώµατος και διαµόρφωση πρανών που συνδέει τον Άγιο Κων/νο µε τον 

οικισµό Άγναντης από Χ αρχή = 4001116, Ψ αρχή = 4289469 έως Χ πέρας = 402486, Ψ πέρας = 

4285258», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα στην  ΣΑΕΠ866 με 

κωδικό 2018ΕΠ86600000 με π/υ 560.000,00€ 560.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). 

14. Την ΣΑΕΠ 866, τροπ. 00 έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΦ97465ΧΙ8-ΓΑ8-1) στην οποία υπάρχει 

εγγεγραμμένο το ενάριθμο 2018ΕΠ86600000, με π/υ 560.000,00€ και πιστώσεις έτους 

560.000,00€. 

15. Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων, μετά την 

απόσπαση ενός Τεχνικού υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 

και την παραίτηση του μέχρι πρότινος Προϊσταμένου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το 

Μάιο του 2019, έχει απομείνει χωρίς διπλωματούχο Μηχανικό και με μια και μοναδική 

Τεχνική Υπάλληλο, με αποτέλεσμα την πλήρη υποστελέχωσή της. 

16.  Τη με αριθμό ……../2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων 

(ΑΔΑ:………..), περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή 

της, 

17. Τη με αριθμό 171/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

(ΑΔΑ : ……………), για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης  

18. Τις με αριθ. πρωτ. α) ………./………/2019 και β) ……../……./2019 Αποφάσεις της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:………….., ΑΔΑ:………………), 

περί ελέγχου νομιμότητας των παραπάνω Αποφάσεων. 

 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Εξαιτίας των φυσικών καταστροφών στον Δήμο Καμένων Βούρλων που προκλήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουνίου 2018, εντάχθηκε  ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο (σύμφωνα με τις οδηγίες της 
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εγκυκλίου κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), προκειμένου να αποκατασταθούν 
οι ζημιές που προκλήθηκαν.   

Το έργο προτάθηκε και εντάχθηκε με Φορέα Υλοποίησης τον Κύριο του έργου, τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ 
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ 
ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258», προϋπολογισμό 560.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και 
αφορούσε τις παρακάτω εργασίες: 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

• ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
Δεδομένου ότι: 

• ο Κύριος του Έργου, μετά την απόσπαση ενός Τεχνικού υπαλλήλου ειδικότητας 

Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 και την παραίτηση του μέχρι πρότινος 

Προϊσταμένου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το Μάιο του 2019,  δεν καλύπτει (όσον 

αφορά την στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας) τις ελάχιστες προδιαγραφές τεχνικής 

επάρκειας (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4412/2016).  

• ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προδιαγραφές (τεχνικές και 

οικονομικές υπηρεσίες) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, μπορεί να διενεργήσει τις διαδικασίες σύναψης της 

σύμβασης του έργου καθώς και την εποπτεία και επίβλεψη του, με προγραμματική 

σύμβαση με τον Κύριο του Έργου,  

 
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 
και το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), στη σύναψη της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους 
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 
4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» προϋπολογισμού 560.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 
24%), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»,  από τον Κύριο του Έργου στον 
Φορέα Υλοποίησης.  

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 : 

1) Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου. 
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2) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 

Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων. 

3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

4) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής  του Έργου. 

5) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

6) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 

7) Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα 
της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία 
περί Δημοσίων Έργων. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου 
του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την 
αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
 
3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών. 

• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 

δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.  

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

σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και 

τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό  για την 

υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες προς την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα 

Υλοποίησης, για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, κοινοποιώντας όλα τα σχετικά 

παραστατικά και στοιχεία. 
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• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 

ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου.  

 
3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.  

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.  

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

και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου. 

• Να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του. 

• Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

• Να εξασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΣΑΕΠ866), παρακολουθώντας τις σχετικές χρηματοροές του Έργου.  

• Να πραγματοποιήσει, μέσου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, τις πληρωμές στο 

έργο. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 560.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 
 
 
Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου με τις επιμέρους δαπάνες, αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 332.724,70 

ΓΕ και ΟΕ 18% 59.890,45 

ΣΥΝΟΛΟ 392.615,15 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 58.892,27 

ΣΥΝΟΛΟ 451.507,42 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 105,48 

ΣΥΝΟΛΟ 451.612,90 

ΦΠΑ 24% 108.387,10 

ΣΥΝΟΛΟ 560.000,00 
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Η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου σε επιμέρους εργασίες (σύμφωνα με το προϋπολογισμό 
της μελέτης), επισυνάπτεται και ως Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής  

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανάθεσης 
και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την πρόοδο του έργου 
(πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες Εργασιών).   

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική παραλαβή 
του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια  
τριάντα  οκτώ (38) μήνες. 

Η Προγραμματική Σύμβαση και η διάρκεια της αναλύεται όπως παρακάτω: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη, έγκριση, έλεγχος και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ΤΡΕΙΣ (3) 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών  δημοπράτησης του Έργου ΔΥΟ  (2) 

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

ΟΚΤΩ (8) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ΕΝΑΣ  (1) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου ΟΚΤΩ  (8) 

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

Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. ΕΝΑΣ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ (38) 

 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύεται και σε σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης. 
Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί και 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 . 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 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. 
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Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων θα ορισθούν με 
τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας και θα είναι : 
Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ των οποίων ο 
ένας  εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως: 
 
1.   Κων/νος Γρίβας Πολ. Μηχανικός εκτελών και χρέη Προέδρου, με αναπληρωτή τον  Αποστολο 
Κάτσινο Πολ. Μηχανικο ΤΕ   
2. Θεοδωρα Χριστοπουλου Πολ. Μηχανικός ΤΕ , με αναπληρωτή τον  Γεώργιο Μούρτζο Τοπ. 
Μηηχανικό  
 
Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Καμένων Βούρλων και ορίζεται ακολούθως:   
3. Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, κυρία Κοτάκου 

Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με αναπληρώτρια την Αναπλ. Προϊσταμένη της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, κα Ανεστοπούλου Αθανασία, ΔΕ Διοικητικός. 

 
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 στη Λαμία, 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.     
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο 
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη  λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας 
υλοποίησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. 
Φθιώτιδας.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 
των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για 
τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου 
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
12.1 Υποκατάσταση  
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση 
του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα 
του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του 
Φορέα Υλοποίησης. 
12.2  Πνευματικά δικαιώματα 
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης 
(και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοπο ίησης 
του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο 
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παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα 
σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς 
την καταβολή αμοιβής. 
12.3 Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας 
Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως 
με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 
ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση 
στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από ένα 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Καμένων Βούρλων 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Ένδειξη εργασίων Άρθρο 
Αριθμός 

Τιμολογίου 
Μ/Μ 

Κωδικός 
αναθ/σης 

Τιμή 
μονάδος 

Ποσότητα 
Δαπάνη 

Μερική Ολική 

  
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
                

1 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  Α-2 1.1 m3 

ΟΔΟ-
1123Α 4,50 2.500,00 11.250,00   

2 

Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων 
οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών 
εκσκαφών   Α-2.1 1.2 m3 

ΟΔΟ-
1123Α 5,40 100,00 540,00   

3 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση 
εκρηκτικών Α-3.3 1.3 m3 

ΟΔΟ-
1133Α 12,00 600,00 7.200,00   

4 
Άρση καταπτώσεων για 
κάθε είδους έδαφος Α-16 1.4 m3 ΟΔΟ-1420 5,00 100,00 500,00   

5 
Συνήθη δάνεια υλικών 
Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Α-18.1 1.5 m3 ΟΔΟ-1510 12,26 600,00 7.356,00   

6 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 1.6 m3 ΟΔΟ-1530 1,05 600,00 630,00   

                  27.476,00 

  
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ                  

7 

Εκσκαφή θεμελίων 
τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 
5,0 m Β-1 2.1 m3 ΟΔΟ-2151 7,80 1.450,00 11.310,00   

8 

Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 Β-29.3.1 2.2 m3 ΟΔΟ-2532 94,20 375,00 35.325,00   

9 

Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, 
τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25 Β-29.4.5 2.3 m3 ΟΔΟ-2551 133,00 500,00 66.500,00   

10 

Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C 
εκτός υπογείων έργων Β-30.2 2.4 kgr ΟΔΟ-2612 1,15 3.500,00 4.025,00   

11 

Χαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων Β-30.3 2.5 kgr ΥΔΡ-7018 1,15 4.700,00 5.405,00   

                  122.565,00 

  
ΟΜΑΔΑ Γ: 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ                 

12 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους Γ-1.1 3.1 m3 

ΟΔΟ-
3121.Β 22,71 200,00 4.542,00   

13 
Βάση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους   Γ-2.1 3.2 m3 

ΟΔΟ-
3211.Β 22,71 320,00 7.267,20   

                  11.809,20 

  ΟΜΑΔΑΔ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                 

14 
Ασφαλτική 
προεπάλειψη Δ-3 4.1 m2 ΟΔΟ-4110 1,20 1.850,00 2.220,00   

15 

Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη Δ-4 4.2 m2 ΟΔΟ-4120 0,45 16.750,00 7.537,50   

16 

Ασφαλτική 
ισοπεδωτική στρώση 
μεταβλητού πάχους  Δ-6 4.3 ton 

ΟΔΟ-
4421Β.1 93,21 200,00 18.642,00   

17 

Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου Δ-8.1 4.4 m2 

ΟΔΟ-
4521Β.1 8,26 16.750,00 138.355,00   
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πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής 
ασφάλτου  

                  166.754,50 

  
ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ                 

18 

Προμήθεια, μεταφορά 
στη θέση 
εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916.Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D800 mm 12.01.01.06 5.1 m 

ΥΔΡ-
6551.6 103,00 40,00 4.120,00   

                  4.120,00 

  ΣΥΝΟΛΟ               332.724,70 

  ΓΕ και ΟΕ 18%               59.890,45 

  ΣΥΝΟΛΟ               392.615,15 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%               58.892,27 

  ΣΥΝΟΛΟ               451.507,42 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ               105,48 

  ΣΥΝΟΛΟ               451.612,90 

  ΦΠΑ 24%               108.387,10 

  ΣΥΝΟΛΟ               560.000,00 
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Σύνταξη,
έγκριση, έλεγχος
και υπογραφή
προγραμματικής
σύμβασης

2

Σύνταξη
διακήρυξης και
των τευχών
δημοπράτησης
του Έργου

3

Διενέργεια
διαδικασιών
ανάθεσης και
επιλογής
αναδόχου
σύμφωνα με την
Νομοθεσία
Δημοσίων
Συμβάσεων
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Υπογραφή των
σχετικών
συμβάσεων
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5

Διαχείριση και
υλοποίηση του
Έργου

6

Παραλαβή του
Έργου στο
σύνολό του έως
και την οριστική
παραλαβή.

7

Παράδοση του
έργου στον
Κύριο 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, 1. εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την υλοποίηση του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 
402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» (ενάριθμο 2018ΕΠ86600000 της ΣΑΕΠ866)", 2. 
εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
και 3. ορίζει μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, όπως στο συνημμένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 
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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ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Και 

 

«Δήμου Καμένων Βούρλων» 

 

 

για την υλοποίηση του έργου:  

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 

4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» 

 

 

 

 

Λαμία, .../…./2019 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Στη Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του έτους 2019 οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 
 
α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά νόμο από 

τον κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, (2ος συμβαλλόμενος)., και η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,  

 β) Ο Δήμος Καμένων Βούρλων που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα και συγκεκριμένα στην 
οδό Αγ. Παντελεήμονος 8, με ΑΦΜ 997947687 Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΙΩΤΗ, Δήμαρχο Καμένων Βούρλων, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν 
συντομίας, «Κύριος του Έργου», 
 
έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4270 ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. 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»,  

3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 10 του N.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

5. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχους Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού περί σύναψης  
Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

6. Τις διατάξεις του N.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

9. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

10. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 
241 Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/18 -02-2016, ΦΕΚ 
3847/τ.Β/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 2201/τ.Β/28-06-2017).  

12. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των 
Περιφερειών»  (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) 

13. Την υπ’αριθμ. 128745/03-12-2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 
6ΠΑΟ465ΧΙ8-139) για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης 
οδοστρώµατος και διαµόρφωση πρανών που συνδέει τον Άγιο Κων/νο µε τον οικισµό 
Άγναντης από Χ αρχή = 4001116, Ψ αρχή = 4289469 έως Χ πέρας = 402486, Ψ πέρας = 
4285258», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα στην  ΣΑΕΠ866 με 
κωδικό 2018ΕΠ86600000 με π/υ 560.000,00€ 560.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). 

14. Την ΣΑΕΠ 866, τροπ. 00 έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΦ97465ΧΙ8-ΓΑ8-1) στην οποία υπάρχει 
εγγεγραμμένο το ενάριθμο 2018ΕΠ86600000, με π/υ 560.000,00€ και πιστώσεις έτους 
560.000,00€. 

15. Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων, μετά την απόσπαση ενός 
Τεχνικού υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 και την 
παραίτηση του μέχρι πρότινος Προϊσταμένου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το Μάιο του 
2019, έχει απομείνει χωρίς διπλωματούχο Μηχανικό και με μια και μοναδική Τεχνική 
Υπάλληλο, με αποτέλεσμα την πλήρη υποστελέχωσή της. 

16.  Τη με αριθμό ……../2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων 
(ΑΔΑ:………..), περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή 
της, 

17. Τη με αριθμό 171/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : 
……………), για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης  

18. Τις με αριθ. πρωτ. α) ………./………/2019 και β) ……../……./2019 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:………….., ΑΔΑ:………………), περί ελέγχου 
νομιμότητας των παραπάνω Αποφάσεων. 

 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Εξαιτίας των φυσικών καταστροφών στον Δήμο Καμένων Βούρλων που προκλήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουνίου 2018, εντάχθηκε  ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο (σύμφωνα με τις οδηγίες της 
εγκυκλίου κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), προκειμένου να αποκατασταθούν 
οι ζημιές που προκλήθηκαν.   

Το έργο προτάθηκε και εντάχθηκε με Φορέα Υλοποίησης τον Κύριο του έργου, τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ 
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ 
ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258», προϋπολογισμό 560.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και 
αφορούσε τις παρακάτω εργασίες: 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

• ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 
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Δεδομένου ότι: 

• ο Κύριος του Έργου, μετά την απόσπαση ενός Τεχνικού υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού 
Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 και την παραίτηση του μέχρι πρότινος Προϊσταμένου 
ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το Μάιο του 2019,  δεν καλύπτει (όσον αφορά την 
στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας) τις ελάχιστες προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας 
(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4412/2016). 

• ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προδιαγραφές (τεχνικές και οικονομικές 
υπηρεσίες) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
44 του Ν.4412/2016, μπορεί να διενεργήσει τις διαδικασίες σύναψης της σύμβασης του 
έργου καθώς και την εποπτεία και επίβλεψη του, με προγραμματική σύμβαση με τον 
Κύριο του Έργου,  

 
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 
και το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), στη σύναψη της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους 
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 
4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» προϋπολογισμού 560.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 
24%), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»,  από τον Κύριο του Έργου στον 
Φορέα Υλοποίησης.  

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 : 

1) Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου. 
2) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία   

Δημοσίων Συμβάσεων. 
3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
4) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής  του Έργου. 
5) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Έργου. 
6) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 
7) Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα 
της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία 
περί Δημοσίων Έργων. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου 
του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την 
αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



 
 
3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 
δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.  

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και 
τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό  για την 
υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.  

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες προς την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα 
Υλοποίησης, για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, κοινοποιώντας όλα τα 
σχετικά παραστατικά και στοιχεία. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 
ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου.  

 
3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.  

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.  

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου.  

• Να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 
των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας του. 

• Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 
σχετικών συμβάσεων. 

• Να εξασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ866), παρακολουθώντας τις σχετικές χρηματοροές του Έργου.  

• Να πραγματοποιήσει, μέσου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, τις πληρωμές στο 
έργο. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 560.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



 
 
 
Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου με τις επιμέρους δαπάνες, αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου σε επιμέρους εργασίες (σύμφωνα με το προϋπολογισμό 
της μελέτης), επισυνάπτεται και ως Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής  

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανάθεσης 
και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την πρόοδο του έργου 
(πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς  Πίνακες Εργασιών).   

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική παραλαβή 
του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια  
τριάντα  οκτώ (38) μήνες. 

Η Προγραμματική Σύμβαση και η διάρκεια της αναλύεται όπως παρακάτω: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Σύνταξη, έγκριση, έλεγχος και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ΤΡΕΙΣ (3) 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών  δημοπράτησης του Έργου ΔΥΟ  (2) 

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

ΟΚΤΩ (8) 

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ΕΝΑΣ  (1) 

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου ΟΚΤΩ  (8) 

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

Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. ΕΝΑΣ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ (38) 

 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύεται και σε σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης. 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 332.724,70 

ΓΕ και ΟΕ 18% 59.890,45 

ΣΥΝΟΛΟ 392.615,15 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 58.892,27 

ΣΥΝΟΛΟ 451.507,42 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 105,48 

ΣΥΝΟΛΟ 451.612,90 

ΦΠΑ 24% 108.387,10 

ΣΥΝΟΛΟ 560.000,00 

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί και 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 . 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 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 Δήμου Καμένων Βούρλων θα ορισθούν με 
τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας και θα είναι : 
Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ των οποίων ο 
ένας  εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως: 
 
1.   Κων/νος Γρίβας Πολ. Μηχανικός εκτελών και χρέη Προέδρου, με αναπληρωτή τον  Αποστολο 
Κάτσινο Πολ. Μηχανικο ΤΕ   
2. Θεοδωρα Χριστοπουλου Πολ. Μηχανικός ΤΕ , με αναπληρωτή τον  Γεώργιο Μούρτζο Τοπ. 
Μηηχανικό  
 
Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Καμένων Βούρλων και ορίζεται ακολούθως:   

3. Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, κυρία Κοτάκου 
Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με αναπληρώτρια την Αναπλ. Προϊσταμένη της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, κα Ανεστοπούλου Αθανασία, ΔΕ Διοικητικός. 

 
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. 

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



 
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 στη Λαμία, 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.     

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο 
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη  λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας 
υλοποίησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. 
Φθιώτιδας.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 
των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:  
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για 
τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου 
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

12.1 Υποκατάσταση  
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση 
του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα 
του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του 
Φορέα Υλοποίησης. 
12.2  Πνευματικά δικαιώματα 
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης 
(και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοπο ίησης 
του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο 
παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα 
σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς 
την καταβολή αμοιβής. 
12.3 Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας 
Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως 
με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 
ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση 
στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συμβαλλόμενος από ένα 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Καμένων Βούρλων 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Ένδειξη εργασίων Άρθρο 
Αριθμός 

Τιμολογίου 
Μ/Μ 

Κωδικός 
αναθ/σης 

Τιμή 
μονάδος 

Ποσότητα 
Δαπάνη 

Μερική Ολική 

  
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
                

1 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  Α-2 1.1 m3 

ΟΔΟ-
1123Α 4,50 2.500,00 11.250,00   

2 

Αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων 
οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών 
εκσκαφών   Α-2.1 1.2 m3 

ΟΔΟ-
1123Α 5,40 100,00 540,00   

3 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση 
εκρηκτικών Α-3.3 1.3 m3 

ΟΔΟ-
1133Α 12,00 600,00 7.200,00   

4 
Άρση καταπτώσεων για 
κάθε είδους έδαφος Α-16 1.4 m3 ΟΔΟ-1420 5,00 100,00 500,00   

5 
Συνήθη δάνεια υλικών 
Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Α-18.1 1.5 m3 ΟΔΟ-1510 12,26 600,00 7.356,00   

6 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 1.6 m3 ΟΔΟ-1530 1,05 600,00 630,00   

                  27.476,00 

  
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ                  

7 

Εκσκαφή θεμελίων 
τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 
5,0 m Β-1 2.1 m3 ΟΔΟ-2151 7,80 1.450,00 11.310,00   

8 

Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 Β-29.3.1 2.2 m3 ΟΔΟ-2532 94,20 375,00 35.325,00   

9 

Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, 
τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25 Β-29.4.5 2.3 m3 ΟΔΟ-2551 133,00 500,00 66.500,00   

10 

Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C 
εκτός υπογείων έργων Β-30.2 2.4 kgr ΟΔΟ-2612 1,15 3.500,00 4.025,00   

11 

Χαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων Β-30.3 2.5 kgr ΥΔΡ-7018 1,15 4.700,00 5.405,00   

                  122.565,00 

  
ΟΜΑΔΑ Γ: 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ                 

12 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους Γ-1.1 3.1 m3 

ΟΔΟ-
3121.Β 22,71 200,00 4.542,00   

13 
Βάση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους   Γ-2.1 3.2 m3 

ΟΔΟ-
3211.Β 22,71 320,00 7.267,20   

                  11.809,20 

  ΟΜΑΔΑΔ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                 

14 
Ασφαλτική 
προεπάλειψη Δ-3 4.1 m2 ΟΔΟ-4110 1,20 1.850,00 2.220,00   

15 

Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη Δ-4 4.2 m2 ΟΔΟ-4120 0,45 16.750,00 7.537,50   

16 

Ασφαλτική 
ισοπεδωτική στρώση 
μεταβλητού πάχους  Δ-6 4.3 ton 

ΟΔΟ-
4421Β.1 93,21 200,00 18.642,00   

17 

Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου Δ-8.1 4.4 m2 

ΟΔΟ-
4521Β.1 8,26 16.750,00 138.355,00   

ΑΔΑ: ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ



πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής 
ασφάλτου  

                  166.754,50 

  
ΟΜΑΔΑ Ε: 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ                 

18 

Προμήθεια, μεταφορά 
στη θέση 
εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916.Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D800 mm 12.01.01.06 5.1 m 

ΥΔΡ-
6551.6 103,00 40,00 4.120,00   

                  4.120,00 

  ΣΥΝΟΛΟ               332.724,70 

  ΓΕ και ΟΕ 18%               59.890,45 

  ΣΥΝΟΛΟ               392.615,15 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%               58.892,27 

  ΣΥΝΟΛΟ               451.507,42 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ               105,48 

  ΣΥΝΟΛΟ               451.612,90 

  ΦΠΑ 24%               108.387,10 

  ΣΥΝΟΛΟ               560.000,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

Σύνταξη,
έγκριση, έλεγχος
και υπογραφή
προγραμματικής
σύμβασης

2

Σύνταξη
διακήρυξης και
των τευχών
δημοπράτησης
του Έργου

3

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

4

Υπογραφή των
σχετικών
συμβάσεων
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5

Διαχείριση και
υλοποίηση του
Έργου

6

Παραλαβή του
Έργου στο
σύνολό του έως
και την οριστική
παραλαβή.

7

Παράδοση του
έργου στον
Κύριο του
Έργου.
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