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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 27ο 
 H.Δ 

 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματός της με το Υπουργείο  
Πολιτισμού  και Αθλητισμού για το  έργο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ»,  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης  

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: 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ



 

 
 
 

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 του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ Ηλία Σανίδα, από την 
αίθουσα πριν την έναρξη της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης, στη συζήτηση και 
στην ψηφοφορία του 27ου 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 27ου 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»).  

ΑΔΑ: 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ



 
Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου – Παπανικολάου, έδωσε 
το λόγο στον εισηγητή του 27ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 21009/389/28.01.2020  
εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΣΧΕΤ: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποήθηκε 

και ισχύει 
3. To αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/659219/14113/5-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού - Γραφείο Υπουργού 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»», προϋπολογισμού 70.000,00€ σε βάρος των 
πιστώσεων  των ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ του Τεχνικού της Προγράμματος . 

Σύμφωνα με το ν. 4071/2012, άρθρο 8, § 10 έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού 
χαρακτήρα στα οποία συμμετέχει η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, υλοποιούνται μέσω «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

Δεδομένου ότι  

Σύμφωνα με τον νόμο δυνάμεθα ως Περιφέρεια να συμμετέχουμε, ως συμβαλλόμενοι, στην 
ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση, 
Με την παρούσα σύμβαση θα γίνει η ολοκλήρωση της αρχαιολογικής παρακολούθησης όλων 
των εργασιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων 
Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» και της σωστικής ανασκαφής που διεξάγονται 
στην περιοχή του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του 
έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 

2. Tον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

               
ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό , Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 
Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την ΚΛΑΡΟΥΔΑ 
ΙΩΑΝΝΑ, Χωροτάκτη Μηχ/κό,υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας και  

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ , ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης 
Δ/κου - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Δ/κου - Οικονομικού 
της Π.Ε. Εύβοιας 

 

Συνημμένα :  

• Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5009732 Ε.Π. «Στερεά 

Ελλάδα» 2013-2020) 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2020

ΑΔΑ: 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

   Ολοκλήρωση της Αρχαιολογικής Παρακολούθησης και της Σωστικής Ανασκαφικής έρευνας 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Συνοδά έργα του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» 
(Κωδικός ΟΠΣ 5009732 Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2013-2020). 

 

Στα Αθήνα, σήμερα την .............., ημέρα ........................................... του μηνός 
........................................... του έτους 2019, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 

  

1. Το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, και το 
οποίο θα καλείται στο εξής «Κύριος του Έργου». 

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενη 
από τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Φορέας Χρηματοδότησης». 

 

     Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού, όπως 
τροποποιημένα ισχύουν. 

2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.Τον Ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)». 

4.Τον Ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», όπως ισχύει. 

5.Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την 
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153), όπως ισχύει. 

7. Τον Ν. 4412/2016 (Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Τον 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 

10. Τον Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

12. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

13. Το Π.Δ.  4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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14. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».   

15. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123). 

16. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 24/2019 (Α΄39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» . 

17. Την υπ’ αρ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/ Φ43/ 24337/11254/1754/939/19 
Φεβρουαρίου 2013- ΦΕΚ 70 AAΠ/11-03- 2013, «Περί αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου 
Χαλκίδας» Υπουργική Απόφαση. 

18. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/248940/161479/6881/2399/10-7-2017 
Έγκριση προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και σύνταξης Μνημονίου Συνεργασίας για τη 
διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»  Υπουργική Απόφαση. 

19. Το από 31-7-2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της ΕΦΑ 
Ευβοίας για τη Διενέργεια Αρχαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο του εν θέματι έργου. 

20. Την υπ’ αρ. 4187/17-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» στο Ε.Π. «Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020» (ΑΔΑ:75ΤΓ7ΛΗ-ΨΒΩ) και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 

21. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/45331/299275/11573/4086/11-12-
2017 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου 
«ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (ΑΔΑ: 7ΖΩΖ4653Π4-ΛΨΞ). 

22. Την υπ’ αρ. 1234/4-5-2018 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΟΔΑ 
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020» (ΑΔΑ: 7ΔΦΠ7ΛΗ-Γ95) και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 

23. Την υπ’ αρ. 3865/17-12-2018 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξη της Πράξης 
«ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014- 
2020» (ΑΔΑ: Ω68Ψ7ΛΗ-8ΥΒ). 

24. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/583936/418285/12302/4907/27-12-2018 
Υ.Α. έγκρισης 1ης τροποποίησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας του υποέργου 2 (ΑΔΑ: 
ΨΘΝ64653Π4-ΤΨ3) Υπουργική Απόφαση. 

25. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΠΚΑΜ/63621/43462/872/177/7-2-2019 αίτημα 
αύξησης προϋπολογισμού του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «ΣΥΝΟΔΑ 
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Υπουργική Απόφαση. 

26. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/220856/156040/4406/1711/23-4-2019 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης υπέρβασης προϋπολογισμού του υποέργου «Αρχαιολογικές 
Εργασίες» στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: ΨΧ8Ψ4653Π4-Ν6Υ). 

27. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/283429/201801/5697/2218/28-5-2019  
Υ.Α. έγκρισης της 2ης τροποποίησης της αυτεπιστασίας του υποέργου 2 του έργου «Συνοδά 
Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» (ΑΔΑ: 
6ΖΙ0453Π4-ΒΜΣ). 

28. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/293299/208744/5917/2320/31-5-2019 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Μνημονίου συνεργασίας για την 
εκτέλεση υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Συνοδά Έργα 
Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». 

29. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/358960/256349/7568/2942/ 3-7-2019 
(ΑΔΑ:Ψ67Ν4653Π4-0Ψ4) Υ.Α. έγκρισης της 3ης τροποποίησης της αυτεπιστασίας του υποέργου 
2 του έργου «Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκίδας». 
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30.Α. Την από 26/11/2019.(θέμα 14) και με α.α.  298 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της 
Π.Ε Ευβοίας, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Ολοκλήρωση της Αρχαιολογικής 
Παρακολούθησης και της Σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου 
“Συνοδά έργα νέου γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας”» με Π/Υ 70.000,00 € (ΑΔΑ:ΩΡΞ87ΛΗ-5ΩΔ) 

Β. Την ……..Απόφαση δέσμευσης πίστωσης 70.000€ (ΑΔΑ:…….)  

31. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

        Με την  παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου 
«Ολοκλήρωση της Αρχαιολογικής Παρακολούθησης και της Σωστικής Ανασκαφικής έρευνας στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Συνοδά έργα του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας” και 
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.  Για την ταχύτερη δυνατή και 
επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη 
εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής. 

       Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει να καθορίσει το πλαίσιο συμφωνίας για 
την από κοινού άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου και προσδιορίζονται οι 
τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

1. Το προοίμιο της Σύμβασης. 

2. Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

3. Το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2). 

4. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 3). 

5. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου (άρθρο 4). 

6. Τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
(άρθρο 5). 

7. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 6). 

8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά  και τις συνέπειες από την παράβαση των όρων της 
σύμβασης (άρθρο 7). 

9. Την ευθύνη των Συμβαλλομένων (άρθρο 8) 
10. Την εκπροσώπηση του φορέα υλοποίησης (άρθρο 9) 
11. Την επίλυση διαφορών (άρθρο 10) 
12. Τη μεταφορά/Απασχόληση προσωπικού – Χρήση υποδομών (άρθρο 11) 
13. Ειδικούς όρους (άρθρο 12)  
14. Τελικές διατάξεις (άρθρο 13) 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Ολοκλήρωση της αρχαιολογικής 
παρακολούθησης όλων των εργασιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Συνοδά Έργα 
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Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» και της σωστικής 
ανασκαφής που διεξάγονται στην περιοχή του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.  

Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

- Παρακολούθηση και τεκμηρίωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας και του έργου «Συνοδά 
Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» 

- Προμήθεια ανασκαφικού εξοπλισμού και υλικών για την προστασία των αρχαιοτήτων 
- Μίσθωση μηχανημάτων για αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών, αποδόμηση τοιχοποιιών και 

διάνοιξη δοκιμαστικών τομών 
- Τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση  κινητών και 

ακίνητων ευρημάτων 
- Μεταφορά και συντήρηση ευρημάτων 
- Καταγραφή, τεκμηρίωση και δημοσίευση κινητών ευρημάτων  
- Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (πινακίδες και έντυπα) 
- Λογιστική υποστήριξη του έργου 

     Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης έχει προβλεφθεί η πρόσληψη ειδικευμένου 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και λογιστή. 

      Το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διά των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού 
του αναλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. 

 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διά των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, ασκεί α) 
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και β) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών και καθορισμού των ορίων πληρωμών του, όπως αυτά 
ορίζονται κατά έτος. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Ο κύριος  του έργου και φορέας υλοποίησης Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας) αναλαμβάνει: 

1. Την Υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιολογικών έργων. 

2. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν τις δομές και τις λειτουργικές 
διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί. 

3. Να συνεργάζεται με τον Φορέα Χρηματοδότησης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του έργου. 

4. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή παρακολούθησης. 

5. Να διενεργεί τους προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού καθώς και διαγωνισμούς, την 
αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 

6. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 
συμβάσεων. 

7. Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 

 

Β. Ο φορέας χρηματοδότησης του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) αναλαμβάνει: 

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

2. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του έργου . 
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3. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου και την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

4. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να πραγματοποιεί τις πληρωμές του έργου. 

5. Να συνεργάζεται με τον Φορέα Επιστημονικής Εποπτείας για την τήρηση της νομοθεσίας για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, με τις 
απαραίτητες προσαρμογές λόγω της φύσης του έργου. 

6. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 €. Οι πόροι 
χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από τις πιστώσεις ιδίων πόρων του Τεχνικού 
Προγράμματος  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

    Ο φορέας χρηματοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς) δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές 
δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό. 

    Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων 
θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

    Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο με βάση τους όρους της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης και τις ισχύουσες περί Δημοσίων Έργων διατάξεις από τον Φορέα Υλοποίησης.  

     Η διάρκεια υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εξειδικεύονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

     Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης συστήνεται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, με έδρα τη Χαλκίδα, αποτελούμενη 
από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: 

1)  Τ      κ.    ,      της Π.Ε. Ευβοίας, με αναπληρωτή  τ       .   

2)  Τ      κ.    ,      της Π.Ε.   Ευβοίας, με αναπληρωτή  τ        

3)  Τ      κ.    ,      της ΕΦ.Α   Ευβοίας, με αναπληρωτή  τ        

    Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο υπάλληλος…….. του κλάδου  Διοικητικών της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ευβοίας.  

 

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με 
πρόσκληση του Προέδρου της. 
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Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για 
κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων 
προβλημάτων παρουσιάζονται, κατά την εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και σε 
έκτακτες, όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, οι 
οποίοι θα διατίθενται από τους συμβαλλομένους, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να 
εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, 
καθορίζονται με αποφάσεις της.  

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

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Π.Ε. Ευβοίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

      Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης έναντι των έτερων Συμβαλλομένων στην παρούσα Σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 
των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή, δυνάμει 
της παρ. 4 του αρ. 100 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
ιδιαίτερης δαπάνης:  
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α) η απασχόληση προσωπικού συμβαλλόμενου της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, σε 
συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση.  

β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων Φορέα της παρούσας 
για τις ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη 
εξειδίκευση και απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1 Πνευματικά δικαιώματα  

       Με τη ρητή επιφύλαξη του αρ. 46 του ν. 3028/2002 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων 
νομοθετημάτων του, όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λπ.) που θα συνταχθούν από 
τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης  για την υλοποίηση 
του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του έργου, θα είναι στη διάθεση των νομίμων 
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του 
Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον 
Κύριο του έργου χωρίς καταβολή αμοιβής για κάθε νόμιμη χρήση. Ρητά συμφωνείται ότι το 
Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο 
δικαίωμα απορρέει από το αρ. 46 ως άνω, ούτε εκχωρεί σε κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα 
σχετικό δικαίωμα.  

 

12.2 Εμπιστευτικότητα 

      Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας 
Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του πλην των δημοσιεύσεων των απαιτούμενων για τις ενέργειες 
υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δημοσίευση διακηρύξεως για την 
υλοποίηση του έργου κλπ.). 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας  
της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ 
των οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο αντίτυπα. 

 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 
 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
l      

 ΕΡΓΟ:        

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:        

 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :        

        

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   

  2020   

  ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ  

        

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ       

1 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
MHNEΣ  1 2 3 4 5  

 EΡΓΑΣΙΕΣ κατά έτος       

1ο  
Πρόσληψη  ειδικευμένου προσωπικού 
(αρχαιολόγος, εργατοτεχνίτες).        

2ο 

Αγορά  εξοπλισμού  ανασκαφικής έρευνας 
(εργαλεία, αναλώσιμα, υλικά συντήρησης, 
προστασίας, συσκευασίας αρχαιοτήτων).       

3ο 

Ενοικίαση  μηχανημάτων για την αποκομιδή 
προϊόντων εκσκαφών, διενέργειας 
δοκιμαστικών τομών και συνδρομής στην 
αποδόμηση τοιχοποιιών.       

4ο 

Προστασία  αρχαιοτήτων (αγορά 
γεωυφάσματος και αδρανών υλικών κάλυψης 
αρχαιοτήτων).       

5ο 

Τοπογραφική  και σχεδιαστική  αποτύπωση  
των κινητών και ακίνητων αρχαιολογικών 
ευρημάτων, καθώς και  φωτογραφική 
τεκμηρίωση αυτών.       

6ο 

Μεταφορά  και συντήρηση κινητών 
ευρημάτων, με την  πρόσληψη συντηρητή 
αρχαιοτήτων, και λοιπές εργασίες προστασίας 
του αρχαιολογικού χώρου.        

7ο 

Καταγραφή κινητών ευρημάτων, 
αρχαιολογική τεκμηρίωση ευρημάτων και 
δημοσίευσή τους.       

8ο 
Κατασκευή ενημερωτικού πληροφοριακού 
υλικού (πινακίδες, έντυπα).       

9ο 
Λογιστική υποστήριξη των ανωτέρω 
εργασιών, με την πρόσληψη ΤΕ ή ΠΕ λογιστή.       
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Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις επί του θέματος έδωσε ο αρμόδιος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ 
Ευβοίας κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης. 
 
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 τους όρους της Προγραμματικής 
Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφαση και 2. Ορίζει εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

• ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό , Αν. Προϊσταμένη 
του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρώτρια την ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ, Χωροτάκτη 
Μηχ/κό,υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας και  

• ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ , ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, 
υπάλληλο της Δ/νσης Δ/κου - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρώτρια την ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Δ/κου - Οικονομικού της Π.Ε. 
Εύβοιας 

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5009732 Ε.Π. «Στερεά 

Ελλάδα» 2013-2020) 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

   Ολοκλήρωση της Αρχαιολογικής Παρακολούθησης και της Σωστικής Ανασκαφικής έρευνας 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Συνοδά έργα του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» 
(Κωδικός ΟΠΣ 5009732 Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2013-2020). 

 

Στα Αθήνα, σήμερα την .............., ημέρα ........................................... του μηνός 
........................................... του έτους 2019, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 

  

1. Το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, και το 
οποίο θα καλείται στο εξής «Κύριος του Έργου». 

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενη 
από τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Φορέας Χρηματοδότησης». 

 

     Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού, όπως 
τροποποιημένα ισχύουν. 

2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.Τον Ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)». 

4.Τον Ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», όπως ισχύει. 

5.Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την 
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153), όπως ισχύει. 

7. Τον Ν. 4412/2016 (Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Τον 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 

10. Τον Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

12. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

13. Το Π.Δ.  4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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14. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».   

15. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123). 

16. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 24/2019 (Α΄39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» . 

17. Την υπ’ αρ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/ Φ43/ 24337/11254/1754/939/19 
Φεβρουαρίου 2013- ΦΕΚ 70 AAΠ/11-03- 2013, «Περί αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου 
Χαλκίδας» Υπουργική Απόφαση. 

18. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/248940/161479/6881/2399/10-7-2017 
Έγκριση προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και σύνταξης Μνημονίου Συνεργασίας για τη 
διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»  Υπουργική Απόφαση. 

19. Το από 31-7-2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της ΕΦΑ 
Ευβοίας για τη Διενέργεια Αρχαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο του εν θέματι έργου. 

20. Την υπ’ αρ. 4187/17-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» στο Ε.Π. «Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020» (ΑΔΑ:75ΤΓ7ΛΗ-ΨΒΩ) και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 

21. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/45331/299275/11573/4086/11-12-
2017 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου 
«ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (ΑΔΑ: 7ΖΩΖ4653Π4-ΛΨΞ). 

22. Την υπ’ αρ. 1234/4-5-2018 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΟΔΑ 
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020» (ΑΔΑ: 7ΔΦΠ7ΛΗ-Γ95) και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 

23. Την υπ’ αρ. 3865/17-12-2018 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξη της Πράξης 
«ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014- 
2020» (ΑΔΑ: Ω68Ψ7ΛΗ-8ΥΒ). 

24. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/583936/418285/12302/4907/27-12-2018 
Υ.Α. έγκρισης 1ης τροποποίησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας του υποέργου 2 (ΑΔΑ: 
ΨΘΝ64653Π4-ΤΨ3) Υπουργική Απόφαση. 

25. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΠΚΑΜ/63621/43462/872/177/7-2-2019 αίτημα 
αύξησης προϋπολογισμού του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «ΣΥΝΟΔΑ 
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Υπουργική Απόφαση. 

26. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/220856/156040/4406/1711/23-4-2019 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης υπέρβασης προϋπολογισμού του υποέργου «Αρχαιολογικές 
Εργασίες» στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: ΨΧ8Ψ4653Π4-Ν6Υ). 

27. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/283429/201801/5697/2218/28-5-2019  
Υ.Α. έγκρισης της 2ης τροποποίησης της αυτεπιστασίας του υποέργου 2 του έργου «Συνοδά 
Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» (ΑΔΑ: 
6ΖΙ0453Π4-ΒΜΣ). 

28. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/293299/208744/5917/2320/31-5-2019 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Μνημονίου συνεργασίας για την 
εκτέλεση υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Συνοδά Έργα 
Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». 

29. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/358960/256349/7568/2942/ 3-7-2019 
(ΑΔΑ:Ψ67Ν4653Π4-0Ψ4) Υ.Α. έγκρισης της 3ης τροποποίησης της αυτεπιστασίας του υποέργου 
2 του έργου «Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκίδας». 
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30.Α. Την από 26/11/2019.(θέμα 14) και με α.α.  298 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της 
Π.Ε Ευβοίας, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Ολοκλήρωση της Αρχαιολογικής 
Παρακολούθησης και της Σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου 
“Συνοδά έργα νέου γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας”» με Π/Υ 70.000,00 € (ΑΔΑ:ΩΡΞ87ΛΗ-5ΩΔ) 

Β. Την ……..Απόφαση δέσμευσης πίστωσης 70.000€ (ΑΔΑ:…….)  

31.Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

        Με την  παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου 
«Ολοκλήρωση της Αρχαιολογικής Παρακολούθησης και της Σωστικής Ανασκαφικής έρευνας στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Συνοδά έργα του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας” και 
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.  Για την ταχύτερη δυνατή και 
επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη 
εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής. 

       Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει να καθορίσει το πλαίσιο συμφωνίας για 
την από κοινού άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου και προσδιορίζονται οι 
τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της.  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 

1. Το προοίμιο της Σύμβασης. 

2. Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

3. Το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2). 

4. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 3). 

5. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου (άρθρο 4). 

6. Τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
(άρθρο 5). 

7. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 6). 

8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά  και τις συνέπειες από την παράβαση των όρων της 
σύμβασης (άρθρο 7). 

9. Την ευθύνη των Συμβαλλομένων (άρθρο 8) 
10. Την εκπροσώπηση του φορέα υλοποίησης (άρθρο 9) 
11. Την επίλυση διαφορών (άρθρο 10) 
12. Τη μεταφορά/Απασχόληση προσωπικού – Χρήση υποδομών (άρθρο 11) 
13. Ειδικούς όρους (άρθρο 12)  
14. Τελικές διατάξεις (άρθρο 13) 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Ολοκλήρωση της αρχαιολογικής 
παρακολούθησης όλων των εργασιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Συνοδά Έργα 
Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» και της σωστικής 
ανασκαφής που διεξάγονται στην περιοχή του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.  

Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες: 
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- Παρακολούθηση και τεκμηρίωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας και του έργου «Συνοδά 
Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» 

- Προμήθεια ανασκαφικού εξοπλισμού και υλικών για την προστασία των αρχαιοτήτων 
- Μίσθωση μηχανημάτων για αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών, αποδόμηση τοιχοποιιών και 

διάνοιξη δοκιμαστικών τομών 
- Τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση  κινητών και 

ακίνητων ευρημάτων 
- Μεταφορά και συντήρηση ευρημάτων 
- Καταγραφή, τεκμηρίωση και δημοσίευση κινητών ευρημάτων  
- Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (πινακίδες και έντυπα) 
- Λογιστική υποστήριξη του έργου 

     Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης έχει προβλεφθεί η πρόσληψη ειδικευμένου 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και λογιστή. 

      Το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διά των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού 
του αναλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. 

 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διά των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, ασκεί α) 
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και β) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την εγγραφή και την διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών και καθορισμού των ορίων πληρωμών του, όπως αυτά 
ορίζονται κατά έτος. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Ο κύριος  του έργου και φορέας υλοποίησης Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας) αναλαμβάνει: 

1. Την Υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιολογικών έργων. 

2. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν τις δομές και τις λειτουργικές 
διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί. 

3. Να συνεργάζεται με τον Φορέα Χρηματοδότησης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του έργου. 

4. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή παρακολούθησης. 

5. Να διενεργεί τους προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού καθώς και διαγωνισμούς, την 
αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 

6. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 
συμβάσεων. 

7. Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. 

 

Β. Ο φορέας χρηματοδότησης του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) αναλαμβάνει: 

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

2. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του έργου . 

3. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου και την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

4. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές και να πραγματοποιεί τις πληρωμές του έργου. 
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5. Να συνεργάζεται με τον Φορέα Επιστημονικής Εποπτείας για την τήρηση της νομοθεσίας για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, με τις 
απαραίτητες προσαρμογές λόγω της φύσης του έργου. 

6. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 €. Οι πόροι 
χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από τις πιστώσεις ιδίων πόρων του Τεχνικού 
Προγράμματος  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

    Ο φορέας χρηματοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς) δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές 
δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό. 

    Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων 
θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

    Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο με βάση τους όρους της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης και τις ισχύουσες περί Δημοσίων Έργων διατάξεις από τον Φορέα Υλοποίησης.  

     Η διάρκεια υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εξειδικεύονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

     Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης συστήνεται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, με έδρα τη Χαλκίδα, αποτελούμενη 
από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: 

1)  Τ      κ.    ,      της Π.Ε. Ευβοίας, με αναπληρωτή  τ       .   

2)  Τ      κ.    ,      της Π.Ε.   Ευβοίας, με αναπληρωτή  τ        

3)  Τ      κ.    ,      της ΕΦ.Α   Ευβοίας, με αναπληρωτή  τ        

    Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο υπάλληλος…….. του κλάδου  Διοικητικών της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ευβοίας.  

 

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με 
πρόσκληση του Προέδρου της. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για 
κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων 
προβλημάτων παρουσιάζονται, κατά την εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
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και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και σε 
έκτακτες, όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, οι 
οποίοι θα διατίθενται από τους συμβαλλομένους, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να 
εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, 
καθορίζονται με αποφάσεις της.  

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

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Π.Ε. Ευβοίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

      Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης έναντι των έτερων Συμβαλλομένων στην παρούσα Σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

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

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 
των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή, δυνάμει 
της παρ. 4 του αρ. 100 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
ιδιαίτερης δαπάνης:  

α) η απασχόληση προσωπικού συμβαλλόμενου της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου, σε 
συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη εξειδίκευση και απόφαση.  
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β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων Φορέα της παρούσας 
για τις ανάγκες του Έργου, σε συμβαλλόμενο άλλον φορέα της παρούσης, μετά από ειδικότερη 
εξειδίκευση και απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1 Πνευματικά δικαιώματα  

       Με τη ρητή επιφύλαξη του αρ. 46 του ν. 3028/2002 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων 
νομοθετημάτων του, όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λπ.) που θα συνταχθούν από 
τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης  για την υλοποίηση 
του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του έργου, θα είναι στη διάθεση των νομίμων 
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του 
Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον 
Κύριο του έργου χωρίς καταβολή αμοιβής για κάθε νόμιμη χρήση. Ρητά συμφωνείται ότι το 
Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο 
δικαίωμα απορρέει από το αρ. 46 ως άνω, ούτε εκχωρεί σε κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα 
σχετικό δικαίωμα.  

 

12.2 Εμπιστευτικότητα 

      Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας 
Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του πλην των δημοσιεύσεων των απαιτούμενων για τις ενέργειες 
υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δημοσίευση διακηρύξεως για την 
υλοποίηση του έργου κλπ.). 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας  
της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ 
των οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο αντίτυπα. 

 
 
 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   
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1 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
MHNEΣ  1 2 3 4 5  

 EΡΓΑΣΙΕΣ κατά έτος       

1ο  
Πρόσληψη  ειδικευμένου προσωπικού 
(αρχαιολόγος, εργατοτεχνίτες).        

2ο 

Αγορά  εξοπλισμού  ανασκαφικής έρευνας 
(εργαλεία, αναλώσιμα, υλικά συντήρησης, 
προστασίας, συσκευασίας αρχαιοτήτων).       

3ο 

Ενοικίαση  μηχανημάτων για την αποκομιδή 
προϊόντων εκσκαφών, διενέργειας 
δοκιμαστικών τομών και συνδρομής στην 
αποδόμηση τοιχοποιιών.       

4ο 

Προστασία  αρχαιοτήτων (αγορά 
γεωυφάσματος και αδρανών υλικών 
κάλυψης αρχαιοτήτων).       

5ο 

Τοπογραφική  και σχεδιαστική  αποτύπωση  
των κινητών και ακίνητων αρχαιολογικών 
ευρημάτων, καθώς και  φωτογραφική 
τεκμηρίωση αυτών.       

6ο 

Μεταφορά  και συντήρηση κινητών 
ευρημάτων, με την  πρόσληψη συντηρητή 
αρχαιοτήτων, και λοιπές εργασίες 
προστασίας του αρχαιολογικού χώρου.        

7ο 

Καταγραφή κινητών ευρημάτων, 
αρχαιολογική τεκμηρίωση ευρημάτων και 
δημοσίευσή τους.       

8ο 
Κατασκευή ενημερωτικού πληροφοριακού 
υλικού (πινακίδες, έντυπα).       

9ο 

Λογιστική υποστήριξη των ανωτέρω 
εργασιών, με την πρόσληψη ΤΕ ή ΠΕ 
λογιστή.       
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