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          Στη Λαμία, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2020, 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.: 17406/ 66 /23.01.2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 29ο 
H.Δ 

 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», 
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης 

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 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 Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΜ47ΛΗ-ΥΘ7



 
 
 

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 √

18 2 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 √

1

2

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

10

3

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

 
 
 
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 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 Περιφερειακή 
Σύμβουλος κ. Πηνελόπη Κοντού και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης 
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»,  κ. Χαράλαμπος Γιώτης 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 10538/66/17.01.2020  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 και 278 αυτού. 

2. Τις Διατάξεις του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) 

3. Η ΣΑΕΠ 566. 

4. Το αριθ. 10535/53/15-01-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. Φωκίδας 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Με βάση το σχετικό έγγραφο του Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Υπηρεσία μας και 

των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών, για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού από την 

Π.Ε. Φωκίδας του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  του Δήμου Δελφών 

που είναι στα  όρια της Π.Ε. Φωκίδας και πρέπει η ιδία να κάνει τον σχεδιασμό και να αναπτύξει 

τα αναγκαία μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών Πολιτικής Προστασίας που ειδικότερα εστιάζεται στην διαχείριση του τρόπου 

Εκχιονισμού του συγκεκριμένου σημείου, στη θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως Κελάρια. 

Ο Δήμος Δελφών κατά την κοινή σύσκεψη για την αντιμετώπιση του αποχιονισμού στους 

οδικούς άξονες ευθύνης του, διατύπωσε την αδυναμία εκχιονισμού του δημοτικού οδικού 

δικτύου που ευρίσκεται στην περιοχή Άνω Πολυδρόσου εως Φτερόλακα – Κελαρια Παρνασσού 

αλλά αναλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων άλατος για τον εκχιονισμό της 

περιοχής αυτής. 

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος Δελφών 

αδυνατεί οικονομικά  να προβεί στην υλοποίηση του έργου ενώ η Περιφέρεια δεν έχει την σχετική 

αρμοδιότητα. 

 Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 

λόγω του μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Εκχιονισμού του 

Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  του Δ. Δελφών και  στα όρια της Π.Ε. 

Φωκίδας.  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

& ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΦΩΚΙΔΑΣ”. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

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

Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο. 

2. Τον ορισμό ενός εκπρόσωπου της Περιφέρειας καθώς και του αναπληρωτή του, στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως:  
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▪ Τον Καραδήμο Λουκά Προϋστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως 

πρόεδρο, με Αναπληρωτή τον Κάββουρα Κων/νο υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Φωκίδας, 

3.  Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 

 

από πιστώσεις της ΣΑΕ566, ενάριθμο 2014ΕΠ56600016, με τίτλο 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » 

 

 

Στο Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2020 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και  

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας 

Χρηματοδότησης & Φορέας Υλοποίησης) 

2. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα  (µε ΑΦΜ: 998592151)  και  εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος του έργου ),  

 

Με βάση τις διατάξεις: 

• Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

ισχύει. 

• Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   

Αποκεντρωμένης Διοίκησης   -    Πρόγραμμα   Καλλικράτης»,   όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-2010) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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• Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την με α.π. 51914/15-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΥΗ465ΧΙ8-ΩΧ8) έγκριση της ΣΑΕΠ566 έτους 2019, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την µε αριθ. ........./2020 (ΑΔΑ: .....................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων  που θα 

χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 της 

ΣΑΕΠ566. 

3. Την µε αριθ. ......../2020 (ΑΔΑ:.............................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.  Περιφερειάρχη  για  την   υπογραφή  

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

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .  

4. Την µε αριθμ. .................. (ΑΔΑ: ......................) απόφαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου  του   

Δήμου Δελφών  µε  την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της   παρούσας   Προγραμματικής  

Σύμβασης, εγκρίνονται  οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  ο 

ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης  

5. Την µε αριθμ. ................................. (ΑΔΑ: ........................) απόφαση ελέγχου νομιμότητας   της 

............/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς. 

6. Την µε αριθμ. ....................... (ΑΔΑ: ............................) απόφαση ελέγχου νομιμότητας   της αριθ. 

................. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας-Στερεάς. 

  

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων που διαμένουν στα διοικητικά όρια της Π.Ε. 

Φωκίδας, και ιδίως στο  Δήμο Δελφών, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Δελφών, 

σύμφωνα την κείμενη Νομοθεσία. 

Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη λόγω 

του μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Εκχιονισμού του Οδικού 

Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  του Δ. Δελφών και  στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας. 

Για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης τα 

συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβαση 

αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με σκοπό 

την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
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ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», που θα χρηματοδοτηθεί από 

πιστώσεις ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα του ενάριθμο 2014ΕΠ56600016.  

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού από την Π.Ε. 

Φωκίδας του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  του Δ. Δελφών που είναι 

στα  όρια της Π.Ε. Φωκίδας και πρέπει η ιδία να κάνει τον σχεδιασμό και να αναπτύξει τα αναγκαία 

μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

Πολιτικής Προστασίας που ειδικότερα εστιάζεται στην διαχείριση του τρόπου Εκχιονισμού του 

συγκεκριμένου σημείου, στη θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως Κελάρια.  

Έναντι αυτού ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει την προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ) του ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία   

Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Την διαχείριση και υλοποίηση του έργου 

• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016, την 

εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών 

πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου. 

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης που θα 

διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής του έργου. 

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ  αναλαμβάνει: 

• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον εκχιονισμό του εν 

λόγω οδικού δικτύου 

• Αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις απαιτούμενες ποσότητες άλατος για τον 

εκχιονισμό του Δημοτικού οδικού δικτύου που ορίζεται από τη θέση Φτερόλακα έως Κελάρια και 

έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου Δελφών με ΚΑ 705-6693.001 και ανατεθεί με 

ΑΔΑ: 9ΕΗ2Ω9Θ-5ΧΥ το απαιτούμενο πόσο.  

• Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ενημέρωση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

• Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό 

ραδιόφωνο . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται  και ο Φ.Π.Α.  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016, σύμφωνα με την µε αριθ. ............/2020 (ΑΔΑ:.........................) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο 

πίνακας υποέργων  του ενάριθμου. 

3.  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την παραλαβή των εργασιών 

σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.  
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4.  Οι πληρωμές στο έργο θα  πραγματοποιούνται από  το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, 

σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις, 

5. Κάθε αυξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Δελφών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1.  Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως 31/12/2020. Οι υπηρεσίες 

εκχιονισμού και αντιμετώπισης του πάγου επί του ανωτέρω, δημοτικού οδικού δικτύου, θα 

εκτελούνται κατά τόπους, κατά τις περιόδους που εμφανίζονται φαινόμενα χιονοπτώσεων έως 30-04-

2020. Οι πληρωμές του έργου θα διενεργούνται έως 31-12-2020. 

2.  Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως ένα (1) μήνα, 

µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ  7  :  ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τα   συμβαλλόμενα   μέρη   για   την   υλοποίηση   της   παρούσας  σύμβασης   ορίζουν   Κοινή   

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, 

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 

Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  : 

⚫ Τον Καραδήμο Λουκά Προϋστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως πρόεδρο, με 

Αναπληρωτή τον Κάββουρα Κων/νο υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας 

Δύο εκπροσώπους του Δήμου Δελφών : 

⚫ Τον Ευάγγελο Κούσουλα Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού με Αναπληρωτή τον 

Αθανάσιο Αδαμάκο Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.  

⚫ Τον Χαρίλαο Αγαπητό Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Δελφών με Αναπληρωτή τον Ιωάννη Μανανά  Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γραβιάς. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους 

όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε 

λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του έργου 

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης. 

ε) Συγκαλείται στο τέλος κάθε εκχιονισμού και επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών 

που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει 

λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά όργανα των Συμβαλλομένων (Περιφερειακό - 

Δημοτικό Συμβούλιο) 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου της και 

µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η Επιτροπή 

συνέρχεται τακτικά κάθε μήνααπό την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω 

και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων 

ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως  

για  κάθε  θέμα,  µε  απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των  παρόντων µελών  της. Τα μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.  

Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους 

της Σύμβασης.  

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, 

μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει 

στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των 

αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να 

εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης 

προγραμματικής συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας  σύμβασης  η  οποία  δεν  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  της  παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα  παραπάνω  συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν, τα  συμβαλλόμενα μέρη  και  προς  

απόδειξη  αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, από τα 

οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2). 

 

Για το  

Δήμο Δελφών 

Για την  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

 
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 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  
"ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
προγραμματικής σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης, 2.ορίζει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως εκπρόσωπο της 
Περιφέρειας και πρόεδρο της επιτροπής τον κ. Καραδήμο Λουκά Προϊστάμενο 
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Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας και τον κ.  Κάββουρα Κων/νο υπάλληλο της 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως αναπληρωτή του και 3. εξουσιοδοτεί τον 
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Κατά 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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ΣΧΕΔΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 

 

από πιστώσεις της ΣΑΕ566, ενάριθμο 2014ΕΠ56600016, με τίτλο 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » 

 

 

Στο Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2020 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και  

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας 

Χρηματοδότησης & Φορέας Υλοποίησης) 

2. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα  (µε ΑΦΜ: 998592151)  και  εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος του έργου ),  

 

Με βάση τις διατάξεις: 

• Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

ισχύει. 

• Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   

Αποκεντρωμένης Διοίκησης   -    Πρόγραμμα   Καλλικράτης»,   όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-2010) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την με α.π. 51914/15-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΥΗ465ΧΙ8-ΩΧ8) έγκριση της ΣΑΕΠ566 

έτους 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Την µε αριθ. ........./2020 (ΑΔΑ: .....................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων  που θα 

χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 της 

ΣΑΕΠ566. 

3. Την µε αριθ. ......../2020 (ΑΔΑ:.............................) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.  Περιφερειάρχη  για  την   υπογραφή  

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

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .  

4. Την µε αριθμ. .................. (ΑΔΑ: ......................) απόφαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου  του   

Δήμου Δελφών  µε  την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της   παρούσας   Προγραμματικής  

Σύμβασης, εγκρίνονται  οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  ο 

ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης  

5. Την µε αριθμ. ................................. (ΑΔΑ: ........................) απόφαση ελέγχου νομιμότητας   της 

............/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς. 

6. Την µε αριθμ. ....................... (ΑΔΑ: ............................) απόφαση ελέγχου νομιμότητας   της αριθ. 

................. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας-Στερεάς. 

  

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων που διαμένουν στα διοικητικά όρια της Π.Ε. 

Φωκίδας, και ιδίως στο  Δήμο Δελφών, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Δελφών, 

σύμφωνα την κείμενη Νομοθεσία. 

Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη λόγω 

του μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Εκχιονισμού του Οδικού 

Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  του Δ. Δελφών και  στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας. 

Για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης τα 

συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβαση 

αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με σκοπό 

την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», που θα χρηματοδοτηθεί από 

πιστώσεις ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα του ενάριθμο 2014ΕΠ56600016.  

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού από την Π.Ε. 

Φωκίδας του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  του Δ. Δελφών που είναι 

στα  όρια της Π.Ε. Φωκίδας και πρέπει η ιδία να κάνει τον σχεδιασμό και να αναπτύξει τα αναγκαία 

μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

Πολιτικής Προστασίας που ειδικότερα εστιάζεται στην διαχείριση του τρόπου Εκχιονισμού του 

συγκεκριμένου σημείου, στη θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως Κελάρια.  

Έναντι αυτού ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει την προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ) του ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία   

Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Την διαχείριση και υλοποίηση του έργου 

• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016, την 

εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών 

πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου. 

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης που θα 

διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής του έργου. 

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ  αναλαμβάνει: 

• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον εκχιονισμό του εν 

λόγω οδικού δικτύου 

• Αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις απαιτούμενες ποσότητες άλατος για τον 

εκχιονισμό του Δημοτικού οδικού δικτύου που ορίζεται από τη θέση Φτερόλακα έως Κελάρια και 

έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου Δελφών με ΚΑ 705-6693.001 και ανατεθεί με 

ΑΔΑ: 9ΕΗ2Ω9Θ-5ΧΥ το απαιτούμενο πόσο.  

• Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ενημέρωση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

• Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό 

ραδιόφωνο . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται  και ο Φ.Π.Α.  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016, σύμφωνα με την µε αριθ. ............/2020 (ΑΔΑ:.........................) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο 

πίνακας υποέργων  του ενάριθμου. 

3.  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την παραλαβή των εργασιών 

σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.  

4.  Οι πληρωμές στο έργο θα  πραγματοποιούνται από  το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, 

σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις, 

5. Κάθε αυξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Δελφών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1.  Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως 31/12/2020. Οι υπηρεσίες 

εκχιονισμού και αντιμετώπισης του πάγου επί του ανωτέρω, δημοτικού οδικού δικτύου, θα 
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εκτελούνται κατά τόπους, κατά τις περιόδους που εμφανίζονται φαινόμενα χιονοπτώσεων έως 30-04-

2020. Οι πληρωμές του έργου θα διενεργούνται έως 31-12-2020. 

2.  Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως ένα (1) μήνα, 

µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ  7  :  ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τα   συμβαλλόμενα   μέρη   για   την   υλοποίηση   της   παρούσας  σύμβασης   ορίζουν   Κοινή   

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, 

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 

Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  : 

⚫ Τον Καραδήμο Λουκά Προϋστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως πρόεδρο, με 

Αναπληρωτή τον Κάββουρα Κων/νο υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας 

Δύο εκπροσώπους του Δήμου Δελφών : 

⚫ Τον Ευάγγελο Κούσουλα Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού με Αναπληρωτή τον 

Αθανάσιο Αδαμάκο Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.  

⚫ Τον Χαρίλαο Αγαπητό Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Δελφών με Αναπληρωτή τον Ιωάννη Μανανά  Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γραβιάς. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους 

όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε 

λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του έργου 

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης. 

ε) Συγκαλείται στο τέλος κάθε εκχιονισμού και επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών 

που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει 

λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά όργανα των Συμβαλλομένων (Περιφερειακό - 

Δημοτικό Συμβούλιο) 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου της και 

µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η Επιτροπή 

συνέρχεται τακτικά κάθε μήνααπό την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω 

και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων 

ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως  

για  κάθε  θέμα,  µε  απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των  παρόντων µελών  της. Τα μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.  

Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους 

της Σύμβασης.  

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, 

μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει 

στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των 

αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να 

εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης 

προγραμματικής συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας  σύμβασης  η  οποία  δεν  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  της  παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα  παραπάνω  συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν, τα  συμβαλλόμενα μέρη  και  προς  

απόδειξη  αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, από τα 

οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2). 

 

Για το  

Δήμο Δελφών 

Για την  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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