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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 25ο 
H.Δ 

 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση της πράξης: " 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ",  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 : 
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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. 
 
Λόγω αποχώρησης από την αίθουσα πριν την έναρξη της συζήτησης του 23ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης, του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ Ηλία Σανίδα, στη 
συζήτηση και στην ψηφοφορία του 25ου θέματος προήδρευσε (και έως και το 30ο τακτικό θέμα, 
εκτός του 29ου που είχε ήδη προταχθεί) η Αντιπρόεδρος κ. Σοφία Αγγελοπούλου – 
Παπανικολάου. 
 
Απόντες κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ήταν οι κ.κ. 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Ανδρέας Τοουλιάς, Μαρία Αναγνώστου, Πηνελόπη Κοντού, Κων/νος 
Μπασδέκης (επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας») και 
Χαράλαμπος Γιώτης (επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»).  
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Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου – Παπανικολάου, έδωσε 
το λόγο στον εισηγητή του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 8817/41/21.01.2020  
εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΣΧΕΤ.:  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

1. Την με 52973/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΙ9465ΧΙ8-7Ω6) απόφαση Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης,  που αφορά στην ένταξη του  έργου  στο Π.Δ.Ε.2019 

στην ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και προϋπολογισμό  1.100.001,21 €. 

2. Το αρ.πρωτ. 8038/159/14-1-20 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Βοιωτίας. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με βάση το αρ.πρωτ. 8038/159/14-1-20 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας, 
προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό προτείνεται η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την 
υλοποίηση της πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός νέου τμήματος οδικού 

άξονα που θα συνδέσει την Τ.Κ Παύλου με την πόλη του Ορχομενού μέσω της Περιφερειακής 

οδού Ορχομενού - Κάστρου (Υποέργο 1) καθώς και η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών σε 

περίπτωση που κριθούν αναγκαίες (Υποέργο 2). Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 συνολικού 

προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.100.001,21€.  

 

Η ανάγκη σύναψης της προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο 

Κύριος του Υποέργου 1 δεν δύναται να χρηματοδοτήσει το έργο λόγω περιορισμένων 

οικονομικών δυνατοτήτων, αφ’ ετέρου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του έχει πλήρη φάκελο 

του ανωτέρου έργου, γνώση του φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην 

ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων τα οποία και έχει ολοκληρώσει 

παλαιότερα με επιτυχία. 

 

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, 

το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω Προγραμματικής 

Σύμβασης, του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ορχομενού.  

 
Οι προτεινόμενες επεμβάσεις του έργου, θα μετατρέψουν την επικίνδυνη οριζοντιογραφικά 
χάραξη του υφιστάμενου δρόμου επάνω από ένα τεχνικό μικρών διαστάσεων, σε ένα ασφαλή 
άξονα χωρίς απότομες μεταβολές ευθυγραμμιών και μία γέφυρα επαρκούς πλάτους καθιστώντας 
τον άρτιο, λειτουργικό και με την απαιτούμενη ασφάλεια στους διερχόμενους οδηγούς. 
 

Το Υποέργο 2 «Ανασκαφικές εργασίες» θα καλύψει  την  πρόσληψη  του  απαιτούμενου  

επιστημονικού  και  εργατοτεχνικού προσωπικού,  τη  διεξαγωγή  σωστικών  ανασκαφών  και  τις  

εργασίες καταγραφής και τεκμηρίωσης ευρημάτων στην περίπτωση που εντοπιστούν 

αρχαιότητες. 

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης, καθώς  ο Δήμος αδυνατεί 

οικονομικά και άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του έργου,  ενώ η Περιφέρεια στερείται της 
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αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της προσβασιμότητας του 

δρόμου προς την Τ.Κ Παύλου, καθώς είναι ο κύριος άξονας μετακίνησης των πολιτών και όλων 

των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την 
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. 

 
2. Τον ορισμό δύο μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους ως εξής: 
▪   Βήττα Δήμητρα, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον 

Ντάη Χρήστο,  υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

▪ Πατσαλή Μαρία, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την Μιχάλη 

Ελένη, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
 
Συνημμένα 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

(Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, Ν.4071/12 

και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018) 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

και 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 

 

για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΛΑΜΙΑ    ……-……-2019] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

 

Στην Λαμία, σήμερα την … του μηνός ………… του έτους 2019, ημέρα …………… οι παρακάτω 

φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας 

Χρηματοδότησης». 

 

β. Ο Δήμος Ορχομενού», που εδρεύει στον Ορχομενό και εκπροσωπείται νόμιμα από τη 

Δήμαρχο κ. Παρασκευή Καράλη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 

«Κύριος του Έργου-Φορέας Υλοποίησης». 

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης  πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (άρθ. 8 του ν.4071/2012 - ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 4257/2014 - ΦΕΚ 

93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017 και αρθ.179 του ν.4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α/2018). 

2. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών 

και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
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4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

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

2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-6-

2017). 

9. Την με αριθμ. 58073/11402/20-10-2011 (ΦΕΚ 2487/Β/4-11-11) απόφαση Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου  Ορχομενού Ν. Βοιωτίας»,  όπως ισχύει. 

10. Την υπ’αριθμ. 302/28-05-2010 έγκριση παραχώρησης του Οργανισμού Κωπαίδας 

τμήματος Γεωργίας, του αγροτικού δρόμου και του αρδευτικού καναλιού για την 

κατασκευή της γέφυρας και στην νέα χάραξη του δρόμουστην περιοχή Διπότης της Τ.Κ 

Παύλου.  

11. Το υπ΄αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΣΩΣΤΑΝ/1186/4-10-2018 έγγραφο για τα Υποέργα 

αρχαιολογικών ερευνών. 

12. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/102169/70187/1028/09-03-2018 βεβαίωση 

έγκρισης από αρχαιολογικής άποψης για την ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

13. Το υπ’αριθμ. 620/29174/24-04-2018έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων, Δ/νση Δασών Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, 

σύμφωνα με το οποίο, τμήμα της υπό διάνοιξης οδού αποτελεί δασικού χαρακτήρα 

έκταση και απαιτούνται δικαιολογητικά για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων και έγκρισης επέμβασης. 

14. Την υπ’αριθμ. 1181/82221/07-06-2018θετική γνωμοδότηση της Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων τμήμα Δ/νσης Δασών Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για την κατασκευή του έργου. 

15. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/338816/34934/11-07-2018 διαβίβαση 

απόψεων της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Γενικής Δ/νσης 

Αναστύλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

16. Την υπ’αριθμ. 2268/143462/13-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΧΙ7ΛΗ-ΘΓ1) απόφαση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 

Φθ/δας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η υπαγωγή σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) του εν λόγω έργου. 

17. Την υπ’αριθμ. 162/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΙ0ΩΞ6-ΕΚΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορχομενού αναφορικά με την έγκριση παροχής σύμφωνης γνώμης για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

18. Την υπ’αριθμ. 5101/187804/πε/20-03-2019 (ΑΔΑ: 61ΖΛΟΡ10-ΒΨΚ) απόφαση της 

Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Δ/νσης Συντονισμού & 

Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε  

η επέμβαση επί δασικού χαρακτήρα έκτασης, για την υλοποίηση και εγκατάσταση του 

έργου. 
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19. Την υπ’αριθμ. 58/2019  (ΑΔΑ: 6Ο137ΛΗ-Π0Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η ένταξη/τροποποίηση στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  2019, ΣΑΕΠ066 της Περ. Στ. Ελλάδας και την υπ’ 

αριθμ. 52973/17-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΝΙ9465ΧΙ8-7Ω6) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης,  που αφορά στην ένταξη του  έργου  στο Π.Δ.Ε.2019 στην ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 

2019ΕΠ06600002, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και προϋπολογισμό  

1.100.001,21 €. 

20. Την υπ’αριθμ. 54/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΘ9ΩΞ6-Μ73) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορχομενού αναφορικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του Δήμου Ορχομενού όπως αυτή συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

21. Το υπ ‘αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/537724/384862/4999/09-10-2019 έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας αναφορικά με την τροποποίηση απόφασης ένταξης και 

Τεχνικού Δελτίου Έργου, με σκοπό την ένταξη υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και 

εργασιών. 

22. Την υπ’ αρ.  303/2019  (ΑΔΑ : Ω3ΣΩ7ΛΗ-ΥΗΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η 1η τροποποίηση του πίνακα 

υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 και τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  έτους  2019 

προϋπολογισμού 1.100.001,21€. Η τροποποίηση αυτή αφορά την ένταξη ενός 2ου 

υποέργου και τον επιμερισμό του συνολικού προϋπολογισμού στα 2 υποέργα. 

23. Την υπ’ αρ. ……… (ΑΔΑ: …………) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση 

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ 

ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και τον  ορισμό μελών στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς και την υπ’ αρ. 

………… (ΑΔΑ: ………………..) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

24. Την υπ’ αρ ……….. (ΑΔΑ:…………..) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου     

Ορχομενού, με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και τον  ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» καθώς και την υπ’ αρ. ……………. 

(ΑΔΑ: ……………..) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

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

ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 

για την  εκτέλεση όλων των έργων και συγκεκριμένα : 

• Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 
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• Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2) 

• Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 

• Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4) 

• Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης των έργων (άρθρο 5) 

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6) 

• Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο7) 

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8) 

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 9) 

• Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο10) 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

είναι η δημιουργία ενός νέου τμήματος οδικού άξονα που θα συνδέσει την Τ.Κ Παύλου με την 

πόλη του Ορχομενού μέσω της Περιφερειακής οδού Ορχομενού - Κάστρου(Υποέργο 1) καθώς 

και η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες (Υποέργο 2). Το 

έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ΣΑΕΠ 

066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.100.001,21€.  

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το 

γεγονός ότι ο Κύριος του Υποέργου 1 δεν δύναται να χρηματοδοτήσει το έργο λόγω 

περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, αφ’ ετέρου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

έχει πλήρη φάκελο του ανωτέρου έργου, γνώση του φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων τα οποία και έχει 

ολοκληρώσει παλαιότερα με επιτυχία. 

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, 

το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω Προγραμματικής 

Σύμβασης, του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ορχομενού.  

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης, καθώς  ο Δήμος αδυνατεί 

οικονομικά και άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του έργου,  ενώ η Περιφέρεια στερείται της 

αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της προσβασιμότητας του 

δρόμου προς την Τ.Κ Παύλου, καθώς είναι ο κύριος άξονας μετακίνησης των πολιτών και όλων 

των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής. 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις του έργου, θα μετατρέψουν την επικίνδυνη οριζοντιογραφικά 

χάραξη του υφιστάμενου δρόμου επάνω από ένα τεχνικό μικρών διαστάσεων, σε ένα ασφαλή 

άξονα χωρίς απότομες μεταβολές ευθυγραμμιών και μία γέφυρα επαρκούς πλάτους 

καθιστώντας τον άρτιο, λειτουργικό και με την απαιτούμενη ασφάλεια στους διερχόμενους 

οδηγούς. 
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Το Υποέργο 2 «Ανασκαφικές εργασίες» θα καλύψει  την  πρόσληψη  του  απαιτούμενου  

επιστημονικού  και  εργατοτεχνικού προσωπικού,  τη  διεξαγωγή  σωστικών  ανασκαφών  και  τις  

εργασίες καταγραφής και τεκμηρίωσης ευρημάτων στην περίπτωση που εντοπιστούν 

αρχαιότητες. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 

συμβαλλόμενων μερών, για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» από το 

Δήμο Ορχομενού, µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη Σύμβαση αυτή, 

θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου μέσω των Υποέργων 

1 και 2. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το 

αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του Έργου. 

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

η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών.  

 

Α. Υποέργο 1 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ 

ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».  

1. Εκσκαφές διαφόρων κατηγοριών, επιχωματώσεις, χαλικοπασσάλους, μάρτυρες ελέγχου 

υποχωρήσεων, τοίχους αντιστήριξης από οπλισμένη γη και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, 

καθώς και προμήθεια και διάστρωση κοκκώδους υλικού,  

2. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις, κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων αντιστήριξης και θωρακίων από σκυρόδεμα καθώς και χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδεμάτων καιχαλύβδινο δομικό πλέγμα,  

3. Προμήθεια  μεταφορά και διάστρωση υλικών υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας καθώς και 

υλικά για στρώση στράγγισης και ερείσματα,  

4. Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.  

5. Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας, πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές πινακίδες, πινακίδες 

επικίνδυνων θέσεων και διαγράμμιση οδοστρώματος, 

6.Δίκτυα αποχέτευσης και αποστράγγισης γεφυρών με τα λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, τα 

στοιχεία στήριξης και ανάρτησης των δικτύων καθώς και διάτρητους σωλήνες στραγγιστηρίων 

του μεταβατικού επιχώματος και της οδοποιίας γενικά, 

7. Προμήθεια  μεταφορά και τοποθέτηση στοιχεία από μορφοχάλυβα κατάλληλης κατηγορίας και 

επεξεργασίας καθώς και τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα και τους αρμούς συστολοδιαστολής της 

γέφυρας, 

8. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου και της προμήθεια παντός 

είδους συναφών υλικών.  

 

 

Β. Υποέργο 2: «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

 

Κάλυψη της πρόσληψης του απαιτούμενου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, της  

διεξαγωγής σωστικών ανασκαφών και  των εργασιών καταγραφής και τεκμηρίωσης ευρημάτων, 

στην περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες. Σε όλη τη διάρκεια των έργων, το προσωπικό  

θα εργαστεί στην επίβλεψη και εποπτεία όλων των χωματουργικών εργασιών, 
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συμπεριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επιφανειακών εκχωματώσεων, των εκσκαφών, 

των διαμορφώσεων χώρων και των επιχωματώσεων, σε όλα τα τμήματα του έργου που 

εκτελούνται εντός των ορίων της ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 

δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης 

Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 

7/2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες, αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, αν αυτό απαιτηθεί από 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, είτε για 

λόγους έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των 

συμβαλλομένων.  

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

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής και μπορεί να είναι μέχρι 

13 μήνες, λόγω καθυστερήσεων που συνήθως παρουσιάζονται ως προς τον χρόνο παραλαβής 

του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των Υποέργων της προγραμματικής σύμβασης 

αναλύεται ως εξής:  

 

Α/

Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

1.085.001,21 € 

2 ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.000 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.100.001,21 € 

 

Ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί στο σύνολό του από τις πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, (ΣΑΕΠ 066 - ΚΕ 2019ΕΠ06600002). Η 

χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά  

την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία Δημοσίων Έργων κ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΠΔΕ. 
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  Η  πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς 

Ελλάδας (σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. 196263/1891/03-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ4Ο7ΛΗ-ΙΡΒ) απόφαση 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας),σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

Κάθε αύξηση της  συμβατικής δαπάνης, πλην της δαπάνης αναθεώρησης, βαρύνει αποκλειστικά 

τους πόρους του Δήµου. 

 

Υποέργο 1. 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται, σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Ορχομενού,  

στο ποσό των  1.085.001,21€. (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 614.050,96 

Γ.Ε & Ο.Ε (18% * ΣΒΣ) 110.529,17 

ΣΥΝΟΛΟ 724.580,14 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)   108.687,02 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 40.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 1.733,82 

ΣΥΝΟΛΟ 875.000,98 

Φ.Π.Α. (24%) 210.000,23 

ΣΥΝΟΛΟ 1.085.001,21 

 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός παρατίθεται στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

Υποέργο 2. 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού,  

στο ποσό των  15.000,00 €. (με Φ.Π.Α.). Για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου 2 είναι 

απαραίτητη η πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΟΣ 

 

ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

Αρχαιολόγος (1) 5 1.600,00€ 8.000,00€ 

 

Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης (1) 5 1.300,00€ 6.500,00€ 

 

Κόστος  προμήθειας υλικού  

ανασκαφής, 

συντήρησης  και μεταφοράς 

ευρημάτων 

  500,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 15.000,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. 

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

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

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

προβολή του έργου. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

Β. Ο Δήμος Ορχομενού αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας 

σύμβασης. 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

• Να κοινοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των 

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

λειτουργίας του. 

• Να κοινοποιεί τις υπογεγραμμένες αρμοδίως  πιστοποιήσεις του έργου στην Περιφέρεια 

(ΔΙΑΠ) & στον υπόλογο για να εξασφαλισθεί η ομαλή χρηματοδότηση του έργου 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της 

σχετικής εκτελεστικής σύμβασης. 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου καθώς και την 

ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας στο χώρο του έργου πριν την πληρωμή του 1ου 

λογαριασμού. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, οι 

οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την 

διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

• Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους 

άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή 

και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη 

σύμβαση αυτή 
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• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 

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

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Ορχομενό. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 

▪ Βήττα Δήμητρα ως Πρόεδρος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή τον 

Ντάη Χρήστο,  υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

▪ Πατσαλή Μαρία, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την Σκόνδρα 

Παναγιώτα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας 

 

Για το Δήμο Ορχομενού: 

• Σταματάκη Λεμονιά, υπάλληλος του Δήμου Ορχομενού ως μέλος της Επιτροπής  με 

αναπληρωτή τον Ηλιόπουλο Γρηγόριο, υπάλληλο του Δήμου Ορχομενού. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας 

και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 

και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 

το μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Δήμου Ορχομενού. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 

μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 

μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 

των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 

έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 

δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερις μήνες και έκτακτα όταν 

το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον 

οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
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σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 

αφού υπογραφούν . 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση. Ο καθένας 

από τους συμβαλλομένους, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 

αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή, αν κριθεί απαραίτητο. 

 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, μέχρι 13 μήνες, 

με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

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 Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

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

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

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει 

ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να 

επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με την παρ. 9.2 του άρθρου 9, θα υπάγονται στα καθ' ύλην 

και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί 

να εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των 

συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων. 

Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των συμβαλλόμενων φορέων. Στην 

τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να συμβάλλονται και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα 

που αναφέρονται στις διατάξεις  των προαναφερθέντων Νόμων. 
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2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή 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 

τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός 

εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

 

 

 

Αυτό συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και 

δόθηκαν τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στον Δήμο Ορχομενού. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

 

 

Για τον Δήμο Ορχομενού 

Η Δήμαρχος 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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Ομάδα  Χωματουργικά  
 

1 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 
(ΟΔΟΑ1) 

1.1 ΟΔΟ1110 m3 3.190,00 3,23 10.303,70 

2 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 

1.2 ΟΔΟ1123Α m3 1.300,00 3,55 4.615,00 

3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
(ΟΔΟΑ20) 

1.3 ΟΔΟ1530 m3 720,00 1,05 756,00 

4 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
Βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 

1.4 ΟΔΟ1133Α m3 425,00 9,00 3.825,00 

5 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος  
βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2) 

1.5 ΟΔΟ1220 m2 12,00 5,70 68,40 

6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ  
ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ(ΟΔΟΑ23) 

1.6 ΟΔΟ3121Α m3 1.000,00 11,50 11.500,00 

7 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΟΣ90) 

1.7 
 

ΗΛΜ   31 τεμαχ 2,00 650,00 1.300,00 

8 
Γεωύφασμα διαχωρισμού 
(ΟΔΟΒ64.2) 

1.8 ΟΙΚ7914 m2 300,00 1,80 540,00 

9 
ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 
Χαλικοπάσσαλοι Φ0.80 m 
(ΟΔΟΒ72.2) 

1.9 ΟΔΟ2731 m 600,00  63,50  38.100,00  

10 

Τοίχοι αντιστήριξης από  
οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό γαιών και μετωπικά  
στοιχεία από σκυρόδεμα ύψους  
Η=8-12 m (ΟΔΟΒ11.3) 

1.10 

30%OΙΚ791
4 
30%OΔΟ25
33 
40%OΔΟ26
12 

m2 280,00  175,00      49.000,00 

11 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΟΔΟΑ22) 

1.11 ΟΔΟ1530 m3 1.400,00  1,40  1.960,00  

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 
mm. (ΟΔΟΑ19) 

1.12 ΟΔΟ3121Β m3 1.400,00  12,00  16.800,00 

13 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών (ΟΔΟΒ4.2) 

1.13 ΥΔΡ6068 m3 200,00  15,30  3.060,00 
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Άθροισμα ομάδας  Χωματουργικά    141.828,10 

Ομάδα  Τεχνικά Έργα  
 

1 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 
(ΟΔΟΒ29.2.2) 

2.1 ΟΔΟ2531 m3 50,00 89,80 4.490,00 

2 

Κατασκευή βάθρων, πλακών  
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25 
(ΟΔΟΒ29.4.2) 

2.2 ΟΔΟ2551 m3 430,00 133,00 57.190,00 

3 
Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2) 

2.3 ΟΔΟ2612 Kgr 34.380,00 1,15 39.537,00 

4 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C 
(ΟΔΟΒ30.3) 

2.4 ΥΔΡ7018 Kgr 2.000,00 1,15 2.300,00 

Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά Έργα    103.517,00 

Ομάδα  Οδοστρωσία  
 

1 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  
(ΟΔΟΓ1.2) 

3.1 ΟΔΟ3111Β m2 9.988,00 1,50 14.982,00 

2 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 
m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2) 

3.2 ΟΔΟ3211Β m2 9.769,00 1,60 15.630,40 

3 
 

ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΟΔΟΓ3) 

3.3 ΟΔΟ3121Β  m3  4.222,20 14,75 62.277,45 

4 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 
(ΟΔΟΓ5) 

3.4 ΟΔΟ3311Β       m3 113,50 16,40 1.861,40 

Άθροισμα ομάδας   Οδοστρωσία 94.751,25 

Ομάδα  Ασφαλτικά 

 

1 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(ΟΔΟΔ3) 

4.1 ΟΔΟ4110 m2 6.572,91 1,20 7.887,49 

2 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,  συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 

4.2 ΟΔΟ4521Β m2 6.572,90 7,90 51.925,91 

Άθροισμα ομάδας   Ασφαλτικά 59.813,40 
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Ομάδα    Σήμανση - Ασφάλιση  
 

1 

Πλευρικές πληροφοριακές  
πινακίδες οδικής σήμανσης,  
πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 2 με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 
2 (ΟΔΟΕ8.2.2) 

5.1 ΟΙΚ6541 m2 2,00 133,00 266,00 

2 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, τριγωνικές, πλευράς 
 0,90 m (ΟΔΟΕ19.1) 

5.2 ΟΔΟ6541 τεμαχ. 10,00 53,70 537,00 

3 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, μικρού μεγέθους 
 (ΟΔΟΕ9.3) 

5.3 ΟΔΟ6541 τεμαχ. 10,00 34,50 345,00 

4 
Στύλος πινακίδων από  
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN40 mm (1 ½ ") (ΟΔΟΕ10.1) 

5.4 ΟΔΟ2653 τεμαχ. 20,00 31,10 622,00 

5 

Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας, ικανότητας  
συγκράτησης Η2 που  
τοποθετούνται με έμπηξη,  
λειτουργικού πλάτους W4 
(ΟΔΟΕ1.5.3) 

5.5 ΟΔΟ2653 m 100,00 100,00 10.000,00 

6 
 

Σιδηρά κιγκλιδώματα (ΟΔΟΕ4.2) 5.6 ΟΔΟ2652 Kgr 1.000,00 2,70 2.700,00 

7 
 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1) 

5.7 ΟΙΚ7788 m2 555,00 3,80 2.109,00 

Άθροισμα ομάδας   Σήμανση - Ασφάλιση    16.579,00 

Ομάδα Λοιπά 
 

1 
ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(ΟΔΟΒ47) 

6.1 ΥΔΡ6752 Kgr 500,00 6,90 3.450,00 

2 

Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες 
ελατού χυτοσιδήρου (ductile 
iron), DN250 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
598 (ΥΔΡ12.16.5) 

6.2 ΥΔΡ6623 m 100,00 87,00 8.700,00 
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3 

Καμπύλες, ταυ, συστολές, 
πώματα κλπ, όλων των τύπων 
(μονής ή διπλής φλαντζωτής 
σύνδεσης, μονής ή διπλής 
σύνδεσης τύπου κώδωνα), 
μεγεθών (οποιασδήποτε 
ονομαστικής διαμέτρου), 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας 
(ΥΔΡ12.17.1) 

6.3 ΥΔΡ6623 Kgr 500,00 2,60 1.300,00 

4 

Στοιχεία αγκύρωσης DN250 mm 
(saddles) σωληνώσεων πιέσεως 
από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως 
εγκατεστημένα, με τους 
απαιτούμενους κοχλίες. 
(ΥΔΡ12.17.2.5) 

6.4 ΥΔΡ6623 τεμαχ. 40,00 10,80 432,00 

5 
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων, εσωτερικής 
διαμέτρου 200mm (ΥΔΡ12.3.1) 

6.5 ΟΔO2861 m 20,00 18,50 370,00 

Άθροισμα ομάδας   Λοιπά 14.252,00 

Ομάδα ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1 
ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60 mm (ΟΔΟΒ45) 

7.1 ΟΔO2651 m 20,00 518,05 10.361,00 

2 
Σταθερά ελαστομεταλλικά 
εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1337-3 (ΟΔΟΒ46.1) 

7.2 ΟΔO2912 Lit 180,00 40,30 7.254,00 

3 

ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ  
ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ S460 
(ΟΙΚΝ.Τ.1) 

7.3 ΟΙΚ6104 Kgr 70.000,00 2,00 140.000,00 

4 

Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή 
αντισκωριακού υποστρώματος 
δύο ή τριών συστατικών 
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο 
πυριτικό ψευδάργυρο (άνω του 
85%) (ΟΙΚ77.20.2) 

7.4 ΟΙΚ7744 m2 760,00 2,80 2.128,00 

5 

Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή 
αντισκωριακούεποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώματος δύο 
συστατικών (ΟΙΚ77.20.4} 

7.5 ΟΙΚ7744 m2 1.520,00 2,70 4.104,00 
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6 
Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 
(ΟΙΚ77.34) 

7.6 ΟΙΚ7740 Kgr 70.000,00 0,17 11.900,00 

Άθροισμα ομάδας   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 175.747,00 

Ομάδα Οδοφωτισμός& Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 

1 Τεχνίτης (ΗΛΜΟΟ3) 8.1 ΗΛΜ 003 Ώρα 1,00 20,42 20,42 

2 Εργάτης ανειδίκευτος (ΗΛΜΟΟl) 8.2 ΗΛΜ 001 Ώρα 1,00 15,74 15,74 

3 
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης 
(ΗΛΜΟΟ2) 

8.3 ΗΛΜ 002 Ώρα 1,00 17,31 17,31 

4 
Ηλεκτρικός πίνακας μέσα σε 
πίλαρ (ΗΛΜ40.14) 

8.4 ΗΛΜ 55 τεμαχ. 1,00 1.074,74 1.074,74 

5 
ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ 
ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 25 mm2 

(ΗΛΜ62.10.48.3} 
8.5 ΗΛΜ 45 m 50,00 5,70 285,00 

6 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ElVV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 
/ 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ 
ΑΠΟ PVC διατομής 3 χ 2,5 mm2 

(ΗΛΜ62.10.41.2) 

8.6 ΗΛΜ 102 m 50,00 4,60 230,00 

7 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης, 
ονομαστ.διαμέτρουDΝ 63 
mmσπείρωμα 2½") και πάχους 
3,6 χτ. (ΗΛΜ60.20.40.2) 

8.7 ΗΛΜ 5 m 50,00 16,00 800,00 

8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
(NaHP) τύπου semicut-off, Ισχύος 
100 W (ΗΛΜ60.10.20.2) 

8.8 ΗΛΜ 103 τεμαχ. 4,00 280,00 1.120,00 

9 
Ιστός γαλβανισμένος χαλύβδινος 
ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 
12,00m (ΗΛΜ 60.10.3.4) 

8.9 ΗΛΜ 101 τεμαχ. 4,00 1.000,00 4.000,00 

Άθροισμα ομάδας   Οδοφωτισμός& Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 

7.563,21 

 

  Άθροισμα εργασιών   614.050,96 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %    110.529,17 

 Σύνολο  724.580,14  

 Απρόβλεπτα  15 %  108.687,02  

 Απολογιστικά Αναδόχου  40.000,00 
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 Αναθεωρήσεις  1.733,82  

 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ  875.000,98  

 Φ.Π.Α.   24 %  210.000,23  

 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ  1.085.001,21  

 Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ  - 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.085.001,21 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ : 25 ΜΗΝΕΣ 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1 

Χρόνος ωρίμανσης έργου- 

Διαδικασίες Δημοπράτησης – 

Ανάθεσης. 

                         

2 
Εκτέλεση έργου – Βεβαίωση 

περαίωσης – Διοικητική Παραλαβή. 
                         

3 
Τελικές επιμετρήσεις – Υποβολή 

έγκρισης. 
                         

4 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

του έργου. 
                         

5 Οριστική παραλαβή.                          

6 
Έγκριση πρωτ. Οριστικής 

παραλαβής. 
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Διευκρινίσεις έδωσε επί ερωτήσεων επάνω στο θέμα, η αρμόδια Χωρική Αντιπεριφερειάρχης κ. 
Φανή Παπαθωμά.  
 
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 Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την 
υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας απόφασης, και εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της, και 2. ορίζει δύο μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από 
πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής: 
▪   Βήττα Δήμητρα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο, µε 

αναπληρωτή τον Ντάη Χρήστο,  υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

▪ Πατσαλή Μαρία, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την 

Μιχάλη Ελένη, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

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 
 

 
 
                           α.α.                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
     ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
         -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

(Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, Ν.4071/12 

και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018) 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

και 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 

 

για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 
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[ΛΑΜΙΑ    ……-……-2019] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

 

Στην Λαμία, σήμερα την … του μηνός ………… του έτους 2019, ημέρα …………… οι παρακάτω 

φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας 

Χρηματοδότησης». 

 

β. Ο Δήμος Ορχομενού», που εδρεύει στον Ορχομενό και εκπροσωπείται νόμιμα από τη 

Δήμαρχο κ. Παρασκευή Καράλη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 

«Κύριος του Έργου-Φορέας Υλοποίησης». 

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης  πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (άρθ. 8 του ν.4071/2012 - ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 4257/2014 - ΦΕΚ 

93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017 και αρθ.179 του ν.4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α/2018). 

3. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών 

και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
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5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

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

2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-6-

2017). 

10. Την με αριθμ. 58073/11402/20-10-2011 (ΦΕΚ 2487/Β/4-11-11) απόφαση Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου  Ορχομενού Ν. Βοιωτίας»,  όπως ισχύει. 

11. Την υπ’αριθμ. 302/28-05-2010 έγκριση παραχώρησης του Οργανισμού Κωπαίδας 

τμήματος Γεωργίας, του αγροτικού δρόμου και του αρδευτικού καναλιού για την 

κατασκευή της γέφυρας και στην νέα χάραξη του δρόμουστην περιοχή Διπότης της Τ.Κ 

Παύλου.  

12. Το υπ΄αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΣΩΣΤΑΝ/1186/4-10-2018 έγγραφο για τα Υποέργα 

αρχαιολογικών ερευνών. 

13. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/102169/70187/1028/09-03-2018 βεβαίωση 

έγκρισης από αρχαιολογικής άποψης για την ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

14. Το υπ’αριθμ. 620/29174/24-04-2018έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων, Δ/νση Δασών Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, 

σύμφωνα με το οποίο, τμήμα της υπό διάνοιξης οδού αποτελεί δασικού χαρακτήρα 

έκταση και απαιτούνται δικαιολογητικά για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων και έγκρισης επέμβασης. 

15. Την υπ’αριθμ. 1181/82221/07-06-2018θετική γνωμοδότηση της Γενικής Δ/νσης Δασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων τμήμα Δ/νσης Δασών Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για την κατασκευή του έργου. 

16. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/338816/34934/11-07-2018 διαβίβαση 

απόψεων της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Γενικής Δ/νσης 

Αναστύλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

17. Την υπ’αριθμ. 2268/143462/13-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΧΙ7ΛΗ-ΘΓ1) απόφαση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 

Φθ/δας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η υπαγωγή σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) του εν λόγω έργου. 

18. Την υπ’αριθμ. 162/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΙ0ΩΞ6-ΕΚΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορχομενού αναφορικά με την έγκριση παροχής σύμφωνης γνώμης για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

19. Την υπ’αριθμ. 5101/187804/πε/20-03-2019 (ΑΔΑ: 61ΖΛΟΡ10-ΒΨΚ) απόφαση της 

Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Δ/νσης Συντονισμού & 

Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε  

η επέμβαση επί δασικού χαρακτήρα έκτασης, για την υλοποίηση και εγκατάσταση του 

έργου. 
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20. Την υπ’αριθμ. 58/2019  (ΑΔΑ: 6Ο137ΛΗ-Π0Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η ένταξη/τροποποίηση στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  2019, ΣΑΕΠ066 της Περ. Στ. Ελλάδας και την υπ’ 

αριθμ. 52973/17-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΝΙ9465ΧΙ8-7Ω6) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης,  που αφορά στην ένταξη του  έργου  στο Π.Δ.Ε.2019 στην ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 

2019ΕΠ06600002, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και προϋπολογισμό  

1.100.001,21 €. 

21. Την υπ’αριθμ. 54/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΘ9ΩΞ6-Μ73) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορχομενού αναφορικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του Δήμου Ορχομενού όπως αυτή συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

22. Το υπ ‘αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/537724/384862/4999/09-10-2019 έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας αναφορικά με την τροποποίηση απόφασης ένταξης και 

Τεχνικού Δελτίου Έργου, με σκοπό την ένταξη υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και 

εργασιών. 

23. Την υπ’ αρ.  303/2019  (ΑΔΑ : Ω3ΣΩ7ΛΗ-ΥΗΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  η 1η τροποποίηση του πίνακα 

υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 και τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  έτους  2019 

προϋπολογισμού 1.100.001,21€. Η τροποποίηση αυτή αφορά την ένταξη ενός 2ου 

υποέργου και τον επιμερισμό του συνολικού προϋπολογισμού στα 2 υποέργα. 

24. Την υπ’ αρ. ……… (ΑΔΑ: …………) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση 

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ 

ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και τον  ορισμό μελών στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς και την υπ’ αρ. 

………… (ΑΔΑ: ………………..) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

25. Την υπ’ αρ ……….. (ΑΔΑ:…………..) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου     

Ορχομενού, με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και τον  ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» καθώς και την υπ’ αρ. ……………. 

(ΑΔΑ: ……………..) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

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

ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 

για την  εκτέλεση όλων των έργων και συγκεκριμένα : 

• Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 
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• Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2) 

• Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 

• Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4) 

• Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης των έργων (άρθρο 5) 

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6) 

• Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο7) 

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8) 

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 9) 

• Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο10) 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

είναι η δημιουργία ενός νέου τμήματος οδικού άξονα που θα συνδέσει την Τ.Κ Παύλου με την 

πόλη του Ορχομενού μέσω της Περιφερειακής οδού Ορχομενού - Κάστρου(Υποέργο 1) καθώς 

και η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες (Υποέργο 2). Το 

έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ΣΑΕΠ 

066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.100.001,21€.  

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το 

γεγονός ότι ο Κύριος του Υποέργου 1 δεν δύναται να χρηματοδοτήσει το έργο λόγω 

περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, αφ’ ετέρου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

έχει πλήρη φάκελο του ανωτέρου έργου, γνώση του φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων τα οποία και έχει 

ολοκληρώσει παλαιότερα με επιτυχία. 

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, 

το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω Προγραμματικής 

Σύμβασης, του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ορχομενού.  

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης, καθώς  ο Δήμος αδυνατεί 

οικονομικά και άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του έργου,  ενώ η Περιφέρεια στερείται της 

αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της προσβασιμότητας του 

δρόμου προς την Τ.Κ Παύλου, καθώς είναι ο κύριος άξονας μετακίνησης των πολιτών και όλων 

των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής. 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις του έργου, θα μετατρέψουν την επικίνδυνη οριζοντιογραφικά 

χάραξη του υφιστάμενου δρόμου επάνω από ένα τεχνικό μικρών διαστάσεων, σε ένα ασφαλή 

άξονα χωρίς απότομες μεταβολές ευθυγραμμιών και μία γέφυρα επαρκούς πλάτους 

καθιστώντας τον άρτιο, λειτουργικό και με την απαιτούμενη ασφάλεια στους διερχόμενους 

οδηγούς. 
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Το Υποέργο 2 «Ανασκαφικές εργασίες» θα καλύψει  την  πρόσληψη  του  απαιτούμενου  

επιστημονικού  και  εργατοτεχνικού προσωπικού,  τη  διεξαγωγή  σωστικών  ανασκαφών  και  τις  

εργασίες καταγραφής και τεκμηρίωσης ευρημάτων στην περίπτωση που εντοπιστούν 

αρχαιότητες. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 

συμβαλλόμενων μερών, για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» από το 

Δήμο Ορχομενού, µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη Σύμβαση αυτή, 

θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου μέσω των Υποέργων 

1 και 2. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το 

αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του Έργου. 

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

η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών.  

 

Α. Υποέργο 1 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ 

ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».  

1. Εκσκαφές διαφόρων κατηγοριών, επιχωματώσεις, χαλικοπασσάλους, μάρτυρες ελέγχου 

υποχωρήσεων, τοίχους αντιστήριξης από οπλισμένη γη και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, 

καθώς και προμήθεια και διάστρωση κοκκώδους υλικού,  

2. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις, κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων αντιστήριξης και θωρακίων από σκυρόδεμα καθώς και χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδεμάτων καιχαλύβδινο δομικό πλέγμα,  

3. Προμήθεια  μεταφορά και διάστρωση υλικών υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας καθώς και 

υλικά για στρώση στράγγισης και ερείσματα,  

4. Ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.  

5. Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας, πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές πινακίδες, πινακίδες 

επικίνδυνων θέσεων και διαγράμμιση οδοστρώματος, 

6.Δίκτυα αποχέτευσης και αποστράγγισης γεφυρών με τα λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, τα 

στοιχεία στήριξης και ανάρτησης των δικτύων καθώς και διάτρητους σωλήνες στραγγιστηρίων 

του μεταβατικού επιχώματος και της οδοποιίας γενικά, 

7. Προμήθεια  μεταφορά και τοποθέτηση στοιχεία από μορφοχάλυβα κατάλληλης κατηγορίας και 

επεξεργασίας καθώς και τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα και τους αρμούς συστολοδιαστολής της 

γέφυρας, 

8. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου και της προμήθεια παντός 

είδους συναφών υλικών.  

 

 

Β. Υποέργο 2: «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

 

Κάλυψη της πρόσληψης του απαιτούμενου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, της  

διεξαγωγής σωστικών ανασκαφών και  των εργασιών καταγραφής και τεκμηρίωσης ευρημάτων, 

στην περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες. Σε όλη τη διάρκεια των έργων, το προσωπικό  

θα εργαστεί στην επίβλεψη και εποπτεία όλων των χωματουργικών εργασιών, 
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συμπεριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επιφανειακών εκχωματώσεων, των εκσκαφών, 

των διαμορφώσεων χώρων και των επιχωματώσεων, σε όλα τα τμήματα του έργου που 

εκτελούνται εντός των ορίων της ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 

δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης 

Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 

7/2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες, αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, αν αυτό απαιτηθεί από 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, είτε για 

λόγους έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των 

συμβαλλομένων.  

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

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής και μπορεί να είναι μέχρι 

13 μήνες, λόγω καθυστερήσεων που συνήθως παρουσιάζονται ως προς τον χρόνο παραλαβής 

του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των Υποέργων της προγραμματικής σύμβασης 

αναλύεται ως εξής:  

 

Α/

Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

1.085.001,21 € 

2 ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.000 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.100.001,21 € 

 

Ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί στο σύνολό του από τις πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, (ΣΑΕΠ 066 - ΚΕ 2019ΕΠ06600002). Η 

χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά  

την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία Δημοσίων Έργων κ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΠΔΕ. 
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  Η  πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς 

Ελλάδας (σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. 196263/1891/03-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ4Ο7ΛΗ-ΙΡΒ) απόφαση 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας),σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

Κάθε αύξηση της  συμβατικής δαπάνης, πλην της δαπάνης αναθεώρησης, βαρύνει αποκλειστικά 

τους πόρους του Δήµου. 

 

Υποέργο 1. 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται, σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Ορχομενού,  

στο ποσό των  1.085.001,21€. (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 614.050,96 

Γ.Ε & Ο.Ε (18% * ΣΒΣ) 110.529,17 

ΣΥΝΟΛΟ 724.580,14 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)   108.687,02 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 40.000,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 1.733,82 

ΣΥΝΟΛΟ 875.000,98 

Φ.Π.Α. (24%) 210.000,23 

ΣΥΝΟΛΟ 1.085.001,21 

 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός παρατίθεται στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

Υποέργο 2. 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού,  

στο ποσό των  15.000,00 €. (με Φ.Π.Α.). Για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου 2 είναι 

απαραίτητη η πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΟΣ 

 

ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

Αρχαιολόγος (1) 5 1.600,00€ 8.000,00€ 

 

Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης (1) 5 1.300,00€ 6.500,00€ 

 

Κόστος  προμήθειας υλικού  

ανασκαφής, 

συντήρησης  και μεταφοράς 

ευρημάτων 

  500,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 15.000,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. 

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

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

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

προβολή του έργου. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

Β. Ο Δήμος Ορχομενού αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας 

σύμβασης. 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

• Να κοινοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των 

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

λειτουργίας του. 

• Να κοινοποιεί τις υπογεγραμμένες αρμοδίως  πιστοποιήσεις του έργου στην Περιφέρεια 

(ΔΙΑΠ) & στον υπόλογο για να εξασφαλισθεί η ομαλή χρηματοδότηση του έργου 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της 

σχετικής εκτελεστικής σύμβασης. 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου καθώς και την 

ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας στο χώρο του έργου πριν την πληρωμή του 1ου 

λογαριασμού. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, οι 

οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την 

διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου. 

• Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους 

άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή 

και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη 

σύμβαση αυτή 
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• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 

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

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Ορχομενό. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 

▪ Βήττα Δήμητρα ως Πρόεδρος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή τον 

Ντάη Χρήστο,  υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

▪ Πατσαλή Μαρία, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την Σκόνδρα 

Παναγιώτα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας 

 

Για το Δήμο Ορχομενού: 

• Σταματάκη Λεμονιά, υπάλληλος του Δήμου Ορχομενού ως μέλος της Επιτροπής  με 

αναπληρωτή τον Ηλιόπουλο Γρηγόριο, υπάλληλο του Δήμου Ορχομενού. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας 

και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 

και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 

το δεύτερο μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από τους εκπροσώπους του Δήμου 

Ορχομενού. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 

μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 

μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 

των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 

έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 

δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερις μήνες και έκτακτα όταν 

το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον 
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οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 

αφού υπογραφούν . 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση. Ο καθένας 

από τους συμβαλλομένους, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 

αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή, αν κριθεί απαραίτητο. 

 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, μέχρι 13 μήνες, 

με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής δύναται να 

χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης,  μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου 

συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 

7. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

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

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

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει 

ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να 

επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με την παρ. 9.2 του άρθρου 9, θα υπάγονται στα καθ' ύλην 

και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί 

να εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των 

συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων. 
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Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των συμβαλλόμενων φορέων. Στην 

τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να συμβάλλονται και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα 

που αναφέρονται στις διατάξεις  των προαναφερθέντων Νόμων. 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή 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 

τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός 

εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

 

 

 

Αυτό συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και 

δόθηκαν τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στον Δήμο Ορχομενού. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

 

 

Για τον Δήμο Ορχομενού 

Η Δήμαρχος 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

α/α Εργασία 
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ς 
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ο
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δ

α
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Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Ομάδα  Χωματουργικά  
 

1 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 
(ΟΔΟΑ1) 

1.1 ΟΔΟ1110 m3 3.190,00 3,23 10.303,70 

2 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 

1.2 ΟΔΟ1123Α m3 1.300,00 3,55 4.615,00 

3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
(ΟΔΟΑ20) 

1.3 ΟΔΟ1530 m3 720,00 1,05 756,00 

4 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
Βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 

1.4 ΟΔΟ1133Α m3 425,00 9,00 3.825,00 

5 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος  
βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2) 

1.5 ΟΔΟ1220 m2 12,00 5,70 68,40 

6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ  
ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ(ΟΔΟΑ23) 

1.6 ΟΔΟ3121Α m3 1.000,00 11,50 11.500,00 

7 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΟΣ90) 

1.7 
 

ΗΛΜ   31 τεμαχ 2,00 650,00 1.300,00 

8 
Γεωύφασμα διαχωρισμού 
(ΟΔΟΒ64.2) 

1.8 ΟΙΚ7914 m2 300,00 1,80 540,00 

9 
ΧΑΛΙΚΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 
Χαλικοπάσσαλοι Φ0.80 m 
(ΟΔΟΒ72.2) 

1.9 ΟΔΟ2731 m 600,00  63,50  38.100,00  

10 

Τοίχοι αντιστήριξης από  
οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό γαιών και μετωπικά  
στοιχεία από σκυρόδεμα ύψους  
Η=8-12 m (ΟΔΟΒ11.3) 

1.10 

30%OΙΚ791
4 
30%OΔΟ25
33 
40%OΔΟ26
12 

m2 280,00  175,00      49.000,00 

11 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΟΔΟΑ22) 

1.11 ΟΔΟ1530 m3 1.400,00  1,40  1.960,00  

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 
mm. (ΟΔΟΑ19) 

1.12 ΟΔΟ3121Β m3 1.400,00  12,00  16.800,00 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
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13 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών (ΟΔΟΒ4.2) 

1.13 ΥΔΡ6068 m3 200,00  15,30  3.060,00 

Άθροισμα ομάδας  Χωματουργικά    141.828,10 

Ομάδα  Τεχνικά Έργα  
 

1 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 
(ΟΔΟΒ29.2.2) 

2.1 ΟΔΟ2531 m3 50,00 89,80 4.490,00 

2 

Κατασκευή βάθρων, πλακών  
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25 
(ΟΔΟΒ29.4.2) 

2.2 ΟΔΟ2551 m3 430,00 133,00 57.190,00 

3 
Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2) 

2.3 ΟΔΟ2612 Kgr 34.380,00 1,15 39.537,00 

4 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C 
(ΟΔΟΒ30.3) 

2.4 ΥΔΡ7018 Kgr 2.000,00 1,15 2.300,00 

Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά Έργα    103.517,00 

Ομάδα  Οδοστρωσία  
 

1 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  
(ΟΔΟΓ1.2) 

3.1 ΟΔΟ3111Β m2 9.988,00 1,50 14.982,00 

2 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 
m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2) 

3.2 ΟΔΟ3211Β m2 9.769,00 1,60 15.630,40 

3 
 

ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΟΔΟΓ3) 

3.3 ΟΔΟ3121Β  m3  4.222,20 14,75 62.277,45 

4 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 
(ΟΔΟΓ5) 

3.4 ΟΔΟ3311Β       m3 113,50 16,40 1.861,40 

Άθροισμα ομάδας   Οδοστρωσία 94.751,25 

Ομάδα  Ασφαλτικά 

 

1 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(ΟΔΟΔ3) 

4.1 ΟΔΟ4110 m2 6.572,91 1,20 7.887,49 

2 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,  συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 

4.2 ΟΔΟ4521Β m2 6.572,90 7,90 51.925,91 

Άθροισμα ομάδας   Ασφαλτικά 59.813,40 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
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Ομάδα    Σήμανση - Ασφάλιση  
 

1 

Πλευρικές πληροφοριακές  
πινακίδες οδικής σήμανσης,  
πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 2 με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 
2 (ΟΔΟΕ8.2.2) 

5.1 ΟΙΚ6541 m2 2,00 133,00 266,00 

2 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, τριγωνικές, πλευράς 
 0,90 m (ΟΔΟΕ19.1) 

5.2 ΟΔΟ6541 τεμαχ. 10,00 53,70 537,00 

3 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, μικρού μεγέθους 
 (ΟΔΟΕ9.3) 

5.3 ΟΔΟ6541 τεμαχ. 10,00 34,50 345,00 

4 
Στύλος πινακίδων από  
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN40 mm (1 ½ ") (ΟΔΟΕ10.1) 

5.4 ΟΔΟ2653 τεμαχ. 20,00 31,10 622,00 

5 

Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας, ικανότητας  
συγκράτησης Η2 που  
τοποθετούνται με έμπηξη,  
λειτουργικού πλάτους W4 
(ΟΔΟΕ1.5.3) 

5.5 ΟΔΟ2653 m 100,00 100,00 10.000,00 

6 
 

Σιδηρά κιγκλιδώματα (ΟΔΟΕ4.2) 5.6 ΟΔΟ2652 Kgr 1.000,00 2,70 2.700,00 

7 
 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1) 

5.7 ΟΙΚ7788 m2 555,00 3,80 2.109,00 

Άθροισμα ομάδας   Σήμανση - Ασφάλιση    16.579,00 

Ομάδα Λοιπά 
 

1 
ΣΤΟΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 
(ΟΔΟΒ47) 

6.1 ΥΔΡ6752 Kgr 500,00 6,90 3.450,00 

2 

Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες 
ελατού χυτοσιδήρου (ductile 
iron), DN250 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
598 (ΥΔΡ12.16.5) 

6.2 ΥΔΡ6623 m 100,00 87,00 8.700,00 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1



 

α/α Εργασία 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Τι
μ

ο
λο

γί
ο

υ
 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Α
να

θ
εώ

ρ
η

σ
η

ς 

Εί
δ

ο
ς 

Μ
ο

νά
δ

α
ς 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

3 

Καμπύλες, ταυ, συστολές, 
πώματα κλπ, όλων των τύπων 
(μονής ή διπλής φλαντζωτής 
σύνδεσης, μονής ή διπλής 
σύνδεσης τύπου κώδωνα), 
μεγεθών (οποιασδήποτε 
ονομαστικής διαμέτρου), 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας 
(ΥΔΡ12.17.1) 

6.3 ΥΔΡ6623 Kgr 500,00 2,60 1.300,00 

4 

Στοιχεία αγκύρωσης DN250 mm 
(saddles) σωληνώσεων πιέσεως 
από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως 
εγκατεστημένα, με τους 
απαιτούμενους κοχλίες. 
(ΥΔΡ12.17.2.5) 

6.4 ΥΔΡ6623 τεμαχ. 40,00 10,80 432,00 

5 
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων, εσωτερικής 
διαμέτρου 200mm (ΥΔΡ12.3.1) 

6.5 ΟΔO2861 m 20,00 18,50 370,00 

Άθροισμα ομάδας   Λοιπά 14.252,00 

Ομάδα ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1 
ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60 mm (ΟΔΟΒ45) 

7.1 ΟΔO2651 m 20,00 518,05 10.361,00 

2 
Σταθερά ελαστομεταλλικά 
εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1337-3 (ΟΔΟΒ46.1) 

7.2 ΟΔO2912 Lit 180,00 40,30 7.254,00 

3 

ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ  
ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ S460 
(ΟΙΚΝ.Τ.1) 

7.3 ΟΙΚ6104 Kgr 70.000,00 2,00 140.000,00 

4 

Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή 
αντισκωριακού υποστρώματος 
δύο ή τριών συστατικών 
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο 
πυριτικό ψευδάργυρο (άνω του 
85%) (ΟΙΚ77.20.2) 

7.4 ΟΙΚ7744 m2 760,00 2,80 2.128,00 

5 

Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή 
αντισκωριακούεποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώματος δύο 
συστατικών (ΟΙΚ77.20.4} 

7.5 ΟΙΚ7744 m2 1.520,00 2,70 4.104,00 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
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6 
Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 
(ΟΙΚ77.34) 

7.6 ΟΙΚ7740 Kgr 70.000,00 0,17 11.900,00 

Άθροισμα ομάδας   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 175.747,00 

Ομάδα Οδοφωτισμός& Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 

1 Τεχνίτης (ΗΛΜΟΟ3) 8.1 ΗΛΜ 003 Ώρα 1,00 20,42 20,42 

2 Εργάτης ανειδίκευτος (ΗΛΜΟΟl) 8.2 ΗΛΜ 001 Ώρα 1,00 15,74 15,74 

3 
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης 
(ΗΛΜΟΟ2) 

8.3 ΗΛΜ 002 Ώρα 1,00 17,31 17,31 

4 
Ηλεκτρικός πίνακας μέσα σε 
πίλαρ (ΗΛΜ40.14) 

8.4 ΗΛΜ 55 τεμαχ. 1,00 1.074,74 1.074,74 

5 
ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ 
ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 25 mm2 

(ΗΛΜ62.10.48.3} 
8.5 ΗΛΜ 45 m 50,00 5,70 285,00 

6 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ElVV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 
/ 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ 
ΑΠΟ PVC διατομής 3 χ 2,5 mm2 

(ΗΛΜ62.10.41.2) 

8.6 ΗΛΜ 102 m 50,00 4,60 230,00 

7 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης, 
ονομαστ.διαμέτρουDΝ 63 
mmσπείρωμα 2½") και πάχους 
3,6 χτ. (ΗΛΜ60.20.40.2) 

8.7 ΗΛΜ 5 m 50,00 16,00 800,00 

8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
(NaHP) τύπου semicut-off, Ισχύος 
100 W (ΗΛΜ60.10.20.2) 

8.8 ΗΛΜ 103 τεμαχ. 4,00 280,00 1.120,00 

9 
Ιστός γαλβανισμένος χαλύβδινος 
ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 
12,00m (ΗΛΜ 60.10.3.4) 

8.9 ΗΛΜ 101 τεμαχ. 4,00 1.000,00 4.000,00 

Άθροισμα ομάδας   Οδοφωτισμός& Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 

7.563,21 

 

  Άθροισμα εργασιών   614.050,96 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %    110.529,17 

 Σύνολο  724.580,14  

 Απρόβλεπτα  15 %  108.687,02  

 Απολογιστικά Αναδόχου  40.000,00 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1



 

 Αναθεωρήσεις  1.733,82  

 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ  875.000,98  

 Φ.Π.Α.   24 %  210.000,23  

 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ  1.085.001,21  

 Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ  - 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.085.001,21 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ : 25 ΜΗΝΕΣ 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1 

Χρόνος ωρίμανσης έργου- 

Διαδικασίες Δημοπράτησης – 

Ανάθεσης. 

                         

2 
Εκτέλεση έργου – Βεβαίωση 

περαίωσης – Διοικητική Παραλαβή. 
                         

3 
Τελικές επιμετρήσεις – Υποβολή 

έγκρισης. 
                         

4 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

του έργου. 
                         

5 Οριστική παραλαβή.                          

6 
Έγκριση πρωτ. Οριστικής 

παραλαβής. 
                         

 

ΑΔΑ: ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1
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