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                                  Θέμα 21ο 

 

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος - Λαμία), σήμερα 24 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, 
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που 
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2/9-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΨΨ7ΛΗ-8Ε6) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 58/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘ0Ρ7ΛΗ-
ΑΡΑ) απόφασή της. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 111821/831/20-05-2022 πρόσκλησης που 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή 
κλήθηκε να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
............................................................................................................................................................ 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της και 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός. 

 
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, δέκα (10). 
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής “e-

presence” στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας. Μέσω της εφαρμογής “e-
presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Ηλίας Κυρμανίδης καθώς 
και τα μέλη κ.κ. Δημήτριος Βουρδάνος, Κων/νος Καραγιάννης, Σπυρίδων Νικολάου, Βασιλική 
Κοροπούλη – Κατσιμίχα, Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου, Δημήτριος Αναγνωστάκης, 
Αναστάσιος Χρονάς και Νικόλαος Μπέτσιος (αναπλήρωσε την κα Κατερίνα Μπατζελή). 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέσω της εφαρμογής “e-presence”: 
1. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Σ.Ε.  
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2. Η κα Ζωή Κολοβού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. 

3. Η κα Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας. 
 
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, 

με βαθμό Α΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164195/4318/24-07-2017 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και προεδρεύων 
στη σημερινή συνεδρίαση, κ. Αριστείδης Τασιός, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Χαλκίδας” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600004 
και τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & 
χώρων υγιεινής (w.c) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση 
του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. 
Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109401/1205/20-05-
2022 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού κι αναφέρει τα κάτωθι: 

 

ΣΧΕΤ.:  

 

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

2. Τα υπ. αριθμ. 14360/14-05-2021 και 29181/09-09-2021 έγγραφα του Δήμου Χαλκιδέων 

3. Την µε αριθµ. 121/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒΔ7ΛΗ-06Ν), απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου ΠΣΕ 

4.  Την με α.π. 127849/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ246ΜΤΛΡ-Υ3Ε) Συλλογική Απόφαση  

Έργων 

5. Το αριθ. Πρωτ. oικ. 108489/3396/18-05-2022 έγγραφο, της ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με τα υπ. αριθμ. 14360/14-05-2021 και 29181/09-09-2021 έγγραφά του ο Δήμος Χαλκιδέων, αιτήθηκε 

τη συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ–ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ». 

Με την υπ’ αρ. 121/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒΔ7ΛΗ-06Ν), απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 και προτάθηκε η 

ένταξη της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

– ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.344.160,00 

€ με Φ.Π.Α στη ΣΑΕΠ066. 
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Με την με α.π. 127849/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ246ΜΤΛΡ-Υ3Ε) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στη ΣΑΕΠ 066, με ενάριθμο 2021ΕΠ06600004 και 

προϋπολογισμό 1.344.160,00 €. 

Με το αριθ. Πρωτ. oικ. 108489/3396/18-05-2022 έγγραφο, της ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας διαβιβάστηκε προς 

έγκριση το σχέδιο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.  

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

υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

(ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ 

ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», από το Δήμο Χαλκίδας που 

θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ066 με κ.ε. 2021ΕΠ06600004. 

Η πράξη αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνολικά σαράντα έξι (46) μονάδων 

συστήματος ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, σε έκταση που θα 

παραχωρηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το σκοπό αυτό εντός του ενεργού στρατοπέδου 

«ΠΗΛΙΚΑ». 

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

ο κύριος του έργου και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση. 

Η Πράξη κρίνεται αναγκαία και έχει πρωτίστως εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό και πολιτιστικό 

χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών, παράγει 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο επ’ ωφελεία των μαθητών του ΕΕΕΕΚ. Η Πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί 

εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία 

αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

(του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

 

Μεταξύ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

και  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

για την Πράξη: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» 

 

[ΧΑΛΚΙΔΑ ……..-2022] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» 

 

Στην Χαλκίδα, σήμερα την ……του μηνός ………………. του έτους …...., ημέρα ……………..  οι 

παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

 

1. Ο Δήμος Χαλκιδέων, που εδρεύει στην Χαλκίδα, οδός Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, Τ.Κ.34132, με 

ΑΦΜ 997591353, ΔΟΥ Χαλκίδας, εφεξής καλούμενος «Κύριος του Έργου», και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων κα Ελένη Βάκα και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Κύριος του 

Έργου».  

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, και ο οποίος θα αποκαλείται 

στο εξής «Φορέας Χρηματοδότησης» και «Φορέας Υλοποίησης» 

 

Με βάση τις διατάξεις: 

1. Το ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 (όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017)  και 278 αυτού. 

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «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»)». 
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3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) 

«Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει. 

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

Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. 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». 

7. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

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

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

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

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

11. Το Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015». 

12. Ο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

και άλλες διατάξεις». 

13. Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων 

για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

14. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) Άρθρο 45 “Καθορισμός ανώτατου ορίου 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. -  Τροποποίηση της 

παρ. 1 του άρθρου 225  του ν. 3852/2010” .  

15. Το Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 

 

Και έχοντας υπόψη: 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852/2010
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1. Tα υπ’ αριθμ. 14360/14-05-2021 και 29181/09-09-2021 έγγραφα του Δήμου Χαλκιδέων, με τα οποία 

αιτήθηκε τη συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της Πράξης: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». 

2. Την υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφαση τον Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΤΒΔ7ΛΗ- 06Ν), με την 

οποία εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 

2021 και προτάθηκε η ένταξη της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.344.160,00 € με Φ.Π.Α στη ΣΑΕΠ066. 

3. Την υπ’ αριθμ. 127849/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ246ΜΤΛΡ-Υ3Ε) Απόφαση Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στη 

ΣΑΕΠ 066, με ενάριθμο 2021ΕΠ06600004 και προϋπολογισμό 1.344.160,00 €. 

4. Το υπ’ αριθμ. …………………………… έγγραφο του Υπ. Εθνικής Άμυνας, περί παραχώρησης 

έκτασης. 

5. Την υπ’ αριθμ. ………../2022 (ΑΔΑ: …………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Χαλκιδέων, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται 

οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κας Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου µε 

τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

6. Την υπ’ αριθμ. ……../2022 (ΑΔΑ: …………………..) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

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

ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης.   

7. Την υπ’ αριθμ. ……………. Πράξη Ε' Κλιμακίου τον Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποία κρίθηκε ότι 

δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 

2. Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2) 

3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 

ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ



                                                                       

 

8 

 

4. Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης και 

πληρωμών της πράξης (άρθρο 4)  

5. Τη διάρκεια της Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 5) 

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

7. Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του (άρθρο 7) 

8. Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8) 

9. Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 9) 

10.Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο10) 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση της πράξης με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  

1.344.160,00 € με Φ.Π.Α, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021, που αφορά στην 

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  συνολικά  σαράντα έξι (46) μονάδων συστήματος ελαφράς 

λυόμενης προκατασκευής, για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

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

γεγονός ότι: 

1. Ο Δήμος Χαλκιδέων είναι ο «Κύριος του Έργου» και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της πράξης. 

2. Ο «Κύριος του Έργου» δε δύναται να χρηματοδοτήσει την Πράξη, λόγω περιορισμένων 

οικονομικών δυνατοτήτων και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεγάλη 

εμπειρία στην ωρίμανση και διαχείριση αντίστοιχων πράξεων, τα οποία και έχει 

ολοκληρώσει παλαιότερα. 

3. Η εκτέλεση της εν λόγω πράξης θα επιφέρει αναβάθμιση της ζωής των μαθητών και 

ειδικότερα των μαθητών με ειδικές ανάγκες, και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας και του 

συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

Η Πράξη κρίνεται αναγκαία και έχει πρωτίστως εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό και πολιτιστικό 

χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών, 

παράγει εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο επ’ ωφελεία των μαθητών του ΕΕΕΕΚ. Η Πράξη 

πρόκειται να υλοποιηθεί εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, 
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συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, [ΣΑΕΠ 066 (ενάριθμος 2021ΕΠ06600004)].  

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνολικά σαράντα έξι (46) 

μονάδων συστήματος ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

Συγκεκριμένα : 

• 17 αίθουσες διδασκαλίας διαστάσεων  6μχ6μ 

• 22 αίθουσες ειδικής διδασκαλίας-εργαστήρια –γραφεία διαστάσεων  6μχ3μ  

• 1 μονάδα για την λειτουργία της κουζίνας διαστάσεων  6μχ6μ  

• 3 μονάδες για W.C. ΑΜΕΑ και  W.C.  διδακτικού προσωπικού διαστάσεων  6μχ4μ  

• 2 μονάδες για χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας αθλοπαιδιών 

διαστάσεων  6μχ12μ 

• 1 μονάδα για χρήση υπόστεγου διαστάσεων  6μχ12μ 

Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης του ΕΕΕΕΚ, λόγω 

ειδικών περιστάσεων (μετεγκαταστάσεις, μεταβολές αριθμού μαθητών, κ.λ.π.). Μετά την εξάλειψη 

των αναγκών της προσωρινής στέγασης οι αρχικά εγκαταστημένες μονάδες θα έχουν τη 

δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με της ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, πλέον της ανωτέρω προμήθειας περιλαμβάνονται η πλήρης 

εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αφορά τις μονάδες 

που θα τοποθετηθούν καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την τοποθέτηση της 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων θέρμανσης – ψύξης, η 

εγκατάσταση αλεξικέραυνου και γείωσης, καθώς και η τοποθέτηση των αναγκαίου συστήματος 

πυρόσβεσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και τυχόν αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας ή 
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έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που ενδεχομένως θα απαιτηθούν, όπως τα παραπάνω θα 

περιγραφούν στα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω πράξης. 

 

Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω 

πράξης. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το 

αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 1.344.160,00 (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και 

συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 066 (ενάριθμο 2021ΕΠ06600004).  

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, 

αναλύεται ως εξής:             

Α/Α Είδος εργασιών 

Ποσότητα 

(σε τεμ.) 

Τιμή 

Μονάδος 

(σε €) 

Συνολική 

Δαπάνη 

(σε €) 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας διδασκαλίας – αυτοφερόμενη 

(ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 6×6 m=36 

m2 

 

17 25.000,00 425.000,00 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας διδασκαλίας – εργαστηρίου –

γραφείου αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  container) 

διαστάσεων 3×6 m=18 m2 

 

22 18.000,00 396.000,00 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας κουζινας αυτοφερόμενη 

(ολόσωμης μορφής –  container) διαστάσεων 6×6 m=36 

m2 

 

1 25.000,00       25.000,00 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας W.C  αυτοφερόμενη (ολόσωμης 

μορφής –  container) διαστάσεων 4×6 m=24 m2 

 

3 12.000,00 36.000,00 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αίθουσας πολλαπλων χρήσεων-

αθλοπαιδιών   αυτοφερόμενη (ολόσωμης μορφής –  

2 45.000,00 90.000,00 
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container) διαστάσεων 12×6 m=72 m2 

 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ανοικτής αίθουσας υπόστεγο πολλαπλων 

χρήσεων-αθλοπαιδιών   αυτοφερόμενη (ολόσωμης 

μορφής –  container) διαστάσεων 12×6 m=72 m2 

 

1 32.000,00 32.000,00 

2 

Παροχή Υπηρεσιών (μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με   

δίκτυο Η/Μ και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή 

λειτουργία.) 

1 80.000,00 80.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     1.084.000,00 

  Φ.Π.Α. (24%)     260.160,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.344.160,00 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση της Πράξης. Το χρονοδιάγραμμα 

αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα 

αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης 

της Προγραμματικής Σύμβασης δώδεκα (12) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

6.1. Ο Κύριος του Έργου (Δήμος Χαλκιδέων) αναλαμβάνει: 

• Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και 

εγκρίσεων (π.χ. έκδοση οικοδομικής αδείας, λοιπών αδειών και εγκρίσεων και διαδικασία 

σύνδεσης με τα δίκτυα ΟΚΩ). 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης.  
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• 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 της Πράξης. 

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

της Πράξης. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία της Πράξης, μετά την ολοκλήρωσή της, αναλαμβάνοντας ο ίδιος 

τη λειτουργία της. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

6.2. Ο Φορέας Χρηματοδότησης και Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 

αναλαμβάνει: 

• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της Πράξης. 

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

σύμβασης. 

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

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης. 

• Να διαβιβάσει έγκαιρα στον Κύριο του Έργου, τυχόν Τεχνικές Περιγραφές, Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις απαιτούμενες μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, κλπ) που διαθέτει, για τις 

περαιτέρω ενέργειές του προς λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών 

και εγκρίσεων (π.χ. έκδοση οικοδομικής αδείας ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας) πριν τη 

φάση της δημοπράτησης. 

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

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

Πράξης, ενσωματώνοντας σε αυτά ως υποχρεώσεις του αναδόχου την τυχόν αναθεώρηση της 

οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας  καθώς και οποιαδήποτε βεβαίωση, 

υπεύθυνη δήλωση ή μελέτη απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία των μονάδων. 

• 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 παρακολουθεί τις χρηματορροές της Πράξης και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. 

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

εκτελεστικής σύμβασης. 
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• Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες του, οι 

οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης, με σκοπό την 

διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης της Πράξης. 

• Να ορίσει εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• 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. 

 

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 τη Χαλκίδα. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε  

συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:   

 

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

1. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως Πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια τη ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  

της Π.Ε. Εύβοιας. 

2. ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Πολιτικό Μηχ/κό , υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με 

αναπληρώτρια, την ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό υπάλληλο της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 

Εύβοιας. 

 

Για το Δήμο Χαλκιδέων: 

1. Τον …………………………………..…., με αναπληρωτή του τον………………………….. 

 

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 
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ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  η παράταση του χρονοδιαγράμματος 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.  

 

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 της Πράξης, 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 έξι 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 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.  

 

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

καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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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. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως δώδεκα 

(12) μήνες, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Πράξης του άρθρου 7. 

Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει 

επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

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 το άρθρο 7, θα υπάγονται στα καθ' ύλην 

και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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. 

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 

ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ



                                                                       

 

16 

 

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. 

Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός εξ’ 

αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως 

ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων δόθηκαν από τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και δύο (2) στο Δήμο Χαλκιδέων. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δήμο Χαλκιδέων Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

  Η Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 

  

 ΕΛΕΝΑ Σπ. ΒΑΚΑ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

                    

 

1 

Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης: 36 μήνες  

 

 

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

 

2 

Προσυμβατικές & διοικητικές ενέργειες - εγκρίσεις                     

 

3 

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης 

                    

 

4 

Διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου – 

υπογραφή σύμβασης 

                    

 

5 

Διαχείριση και υλοποίηση της Πράξης                     

 Παράδοση και παραλαβή της Πράξης                     

     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει τη σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Χαλκίδας” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600004 
με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & 
χώρων υγιεινής (w.c) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση 
του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.  

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. 
3. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

• ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως Πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια τη ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της 
Π.Ε. Εύβοιας. 

• ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρώτρια την ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Εύβοιας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737 

............................................................................................................................................................. 
 
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα 
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως: 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Αριστείδης Τασιός                      Ηλίας Κυρμανίδης                   Ιππολύτη Μπαλκούρα 

   Δημήτριος Βουρδάνος            
   Κωνσταντίνος Καραγιάννης 

Σπυρίδων Νικολάου 
                Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα 

         Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου 
Δημήτριος Αναγνωστάκης  
Αναστάσιος Χρονάς   

   Νικόλαος Μπέτσιος 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ
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