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          Στη Λίμνη Εύβοιας, σήμερα 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 
π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
στη Λίμνη Εύβοιας - Κτίριο Μελά, κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.165994/420/25-7-
2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 6η Συνεδρίαση (Τακτική) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:       
 

Θέμα 15ο   
     Η.Δ.   

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με  τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ  για το 
 έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» 
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης.  

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος,  

Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
 

 
 

 
 
 

 

ΑΔΑ: 6ΛΕΧ7ΛΗ-7ΘΚ



 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης  √ 
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος   √ 5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης   √ 
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 22 9 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 12 8 
 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των 
πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τέσσερις (34), ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας 
κ. Μαρούλα Ξηρού, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση 
ήταν παρών κι ο Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
    Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον 
λόγο στον εισηγητή του 15υ θέματος  ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την 
υπ΄αριθμ. πρωτ: 163835/1753/21-7-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 
 ΣΧΕΤ: 
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 και 278 αυτού. 
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς   Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010). 

4. Την υπ’ αρ. 106/8-7-2011 (ΦΕΚ 1673Β/28-7-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Χαλκιδέων, με την οποία συστάθηκε ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στην κυριότητα του οποίου ανήκει το 
Γήπεδο Ν. Αρτάκης. 

5. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α/22-02-05). 
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6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΦΕΚ 116Α/18-06-2008). 

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

8. 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». 

9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

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

11. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ’ αρ.70/2017 (ΑΔΑ:ΨΚΓ87ΛΗ-Τ9Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση (τροπ. 01) 
του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Π.Ε. Εύβοιας, (ΑΔΑ: 7Κ317ΛΗ-Φ1Ψ). 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση  του έργου 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ», συνολικού 
προϋπολογισμού 25.000,00€ (με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων  του έργου ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ’’ που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα των ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2017. 

Η κυριότητα του γηπέδου Ν. Αρτάκης ανήκει στον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης 
Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ)  ο οποίος είχε αιτηθεί την 
ένταξη του συγκεκριμένου έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και την σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

Ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και έχει περιορισμένες 
οικονομικές δυνατότητες, ενώ οι απαιτήσεις υλοποίησης του εγκεκριμένου 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων είναι ιδιαιτέρως αυξημένες και 
πιθανόν να οδηγούσαν σε αδυναμία χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης του 
συγκεκριμένου έργου, ενώ αντιθέτως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δύναται να 
χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο, και συγχρόνως οι Υπηρεσίες της και 
ειδικότερα η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει πλήρη γνώση του 
φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση 
και διαχείριση αντίστοιχων έργων, τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα,  
 

Κρίνεται ότι είναι προς όφελος του Δημοσίου η αρμοδιότητα υλοποίησης  του έργου να 
εκχωρηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης  
προκειμένου να παραχθεί αρτιότερο έργο.. 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω καθώς και τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Εύβοιας, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

ΑΔΑ: 6ΛΕΧ7ΛΗ-7ΘΚ



 
 

 

 Την έγκριση  σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και του παραρτήματος αυτής 
(χρονοδιάγραμμα) για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

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

                2. ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 
                Εύβοιας, με αναπληρώτρια ,την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό Μηχ/κό  
                υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.  
Συνημμένα :  
 Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 
 Παράρτημα-Χρονοδιάγραμμα 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  
 

«Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» 
 
Στη ΧΑΛΚΙΔΑ, σήμερα την ……… -2017, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
Συμβαλλόμενοι»: 
 
1. Ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997592294 / ΔΟΥ  Χαλκίδας) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Αργυρούλα Ζλακώνη, 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. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού. 
2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α/27-12-2010). 
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». 

4. Την υπ’ αρ. 106/8-7-2011 (ΦΕΚ 1673Β/28-7-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Χαλκιδέων, με την οποία συστάθηκε ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στην κυριότητα του οποίου ανήκει το 
Γήπεδο Ν. Αρτάκης. 

5. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
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6. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και 
Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

7. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

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

9. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

10. Την υπ’ αρ.70/2017 (ΑΔΑ:ΨΚΓ87ΛΗ-Τ9Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας έτους 2017 που αφορά το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ 
ΠΟΡΩΝ της Π.Ε. Εύβοιας και η ένταξη της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης 
του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ», ποσού 55.000,00 €. 

11. Το υπ’ αρ. ……………….. έγγραφο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στο οποίο περιγράφονται  τα  
σημαντικά προβλήματα του Γηπέδου Ν. Αρτάκης, καθώς επίσης και η ανάγκη σύναψης της εν 
λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. 

12. Την υπ’ αρ110/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΕΖΟΚΡΚ-ΦΛΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της 
πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»   και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης». 

13. Την υπ’ αρ. .………………………….. (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για την υλοποίηση 
της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»  και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς και την 
υπ’ αρ. …………………-2017 (ΑΔΑ: ……………….) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

14. Την υπ’ αρ. ………… (ΑΔΑ: ………..) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Εύβοιας, περί έγκρισης της μελέτης της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του 
Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ». 

 
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης 
4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων  
5. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές  
6. Διάρκεια  
7. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης  
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες 
9. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού 
10. Τελικές διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 2  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες 
συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ».    
Με την παρούσα  πράξη, προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€, πρόκειται να 
εκτελεστούν εργασίες παροχής υπηρεσιών – προμηθειών που αφορούν την 
αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου του Ν. Αρτάκης, 
ο οποίος σήμερα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την τέλεση αγώνων 
ποδοσφαίρου. Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπονται και πρόκειται να 
εκτελεστούν για την ανακατασκευή / αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου του 
γηπέδου ποδοσφαίρου είναι, αναλυτικά, οι εξής:  

 Αφαίρεση παλαιού χλοοτάπητα με εξειδικευμένο μηχάνημα (Top field maker) 
μαζί με ένα στρώμα χώματος από 5 - 10 cm, τοποθέτηση του σε παρακείμενο 
χώρο και στη συνέχεια μεταφορά και οριστική απόθεση του σε κατάλληλο 
χώρο. 

 Συμπλήρωση χώματος όπου απαιτείται & λείανση – επιπεδοποίηση 
χωμάτινης επιφάνειας, εξομαλύνοντας τυχόν λακκούβες ή μικρές υψομετρικές 
διαφορές με εξειδικευμένο μηχάνημα Level rake. 

 Αποσυμπίεση εδαφικού υποστρώματος. 
 Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου χλοοτάπητα μείγματος ειδικό 

για γήπεδα ποδοσφαίρου, με την μέθοδο κοπής και διάστρωσης Big Slabs ή 
Big roll, σε ρολά διαστάσεων 1,20 μέτρα χ 36 μέτρα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης 
του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»,  από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Με 
τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση 
της εν λόγω παροχής υπηρεσιών – προμήθειας. Καμία τροποποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο 
υλοποίησης της πράξης. 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο 
Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου να 
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων. 
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
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7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Έργου. 
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 
παραλαβή) .  
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 
οικονομική τεκμηρίωση. 
 
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 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί 

για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία 
πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν 
την υλοποίηση του Έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή 
του. 

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

 
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου. 
 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 στον Κύριο του Έργου 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 παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου 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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ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 55.000,00€, (με Φ.Π.Α.) και θα 
καλυφθεί στο σύνολό του από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. 
Εύβοιας, που αφορά το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ. 
 
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω παροχής υπηρεσιών – προμήθειας με 
στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως εξής:               
 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Δαπάνη σε € 

(Κατ΄ αποκοπή) 
1 Αφαίρεση παλαιού χλοοτάπητα 5.000,00 

2 
Συμπλήρωση χώματος & λείανση – επιπεδοποίηση 
χωμάτινης επιφάνειας 5.000,00 

3 Αποσυμπίεση εδαφικού υποστρώματος 2.000,00 

4 
Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου 
χλοοτάπητα 

32.354,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 44.354,84 
 Φ.Π.Α. (24%) 10.645,16 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.000,00 

 
Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των 
εργασιών μετά την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία Δημοσίων Έργων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αρχίζει 
από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η 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.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
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:   
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Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 
1. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την 
ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 
2. ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της 
Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό 
Μηχ/κό υπάλληλο της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
Για τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.: 
3.  Την Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Αργυρούλα Ζλακώνη, με αναπληρωτή της 
τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνο Αναγνωστάκη. 
 
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,  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. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 
 
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 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 
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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 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

 
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 9  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 
υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε αντίτυπα (5). 

 
 
 

 
                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

Για τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
     Η Πρόεδρος Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 
 

 

     ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Η. ΖΛΑΚΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

«Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

2017 2018 2019 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  24 MHNEΣ 

1 Προσυμβατικές Διοικητικές Ενέργειες 1 2 3 4                                        

2 Σύνταξη και έγκριση τευχών και διακήρυξης 
δημοπράτησης έργου      1 2                                      

3 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
επιλογής αναδόχου – υπογραφή σύμβασης         1 2 3                                  

4 Διαχείριση και υλοποίηση του έργου             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            

5 Παράδοση και παραλαβή του έργου                                     1 2 3 4 5 6 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα εγκρίνει έγκριση  σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και του παραρτήματος αυτής 
(χρονοδιάγραμμα) για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης  και 
ορίζει  εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης ως ακολούθως:      

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

                2. ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 
                Εύβοιας, με αναπληρώτρια ,την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό Μηχ/κό  
                υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.  
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

 
«Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» 

 
Στη ΧΑΛΚΙΔΑ, σήμερα την ……… -2017, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
Συμβαλλόμενοι»: 
 
3. Ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997592294 / ΔΟΥ  Χαλκίδας) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Αργυρούλα Ζλακώνη, και ο οποίος θα αποκαλείται 
στο εξής «Κύριος του Έργου».  

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης». 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
 
15. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού. 
16. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α/27-12-2010). 
17. 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». 

18. Την υπ’ αρ. 106/8-7-2011 (ΦΕΚ 1673Β/28-7-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Χαλκιδέων, με την οποία συστάθηκε ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στην κυριότητα του οποίου ανήκει το 
Γήπεδο Ν. Αρτάκης. 

19. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

20. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και 
Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

21. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

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

23. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

24. Την υπ’ αρ.70/2017 (ΑΔΑ:ΨΚΓ87ΛΗ-Τ9Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας έτους 2017 που αφορά το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ 
ΠΟΡΩΝ της Π.Ε. Εύβοιας και η ένταξη της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης 
του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ», ποσού 55.000,00 €. 

25. Το υπ’ αρ. ……………….. έγγραφο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στο οποίο περιγράφονται  τα  
σημαντικά προβλήματα του Γηπέδου Ν. Αρτάκης, καθώς επίσης και η ανάγκη σύναψης της εν 
λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. 
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26. Την υπ’ αρ110/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΕΖΟΚΡΚ-ΦΛΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της 
πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»   και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης». 

27. Την υπ’ αρ. .………………………….. (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για την υλοποίηση 
της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»  και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς και την 
υπ’ αρ. …………………-2017 (ΑΔΑ: ……………….) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

28. Την υπ’ αρ. ………… (ΑΔΑ: ………..) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Εύβοιας, περί έγκρισης της μελέτης της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του 
Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ». 

 
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
11. Περιεχόμενα 
12. Προοίμιο 
13. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης 
14. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων  
15. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές  
16. Διάρκεια  
17. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης  
18. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες 
19. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού 
20. Τελικές διατάξεις 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες 
συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ».    
Με την παρούσα  πράξη, προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€, πρόκειται να 
εκτελεστούν εργασίες παροχής υπηρεσιών – προμηθειών που αφορούν την 
αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου του Ν. Αρτάκης, 
ο οποίος σήμερα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την τέλεση αγώνων 
ποδοσφαίρου. Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπονται και πρόκειται να 
εκτελεστούν για την ανακατασκευή / αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου του 
γηπέδου ποδοσφαίρου είναι, αναλυτικά, οι εξής:  

 Αφαίρεση παλαιού χλοοτάπητα με εξειδικευμένο μηχάνημα (Top field maker) 
μαζί με ένα στρώμα χώματος από 5 - 10 cm, τοποθέτηση του σε παρακείμενο 
χώρο και στη συνέχεια μεταφορά και οριστική απόθεση του σε κατάλληλο 
χώρο. 
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 Συμπλήρωση χώματος όπου απαιτείται & λείανση – επιπεδοποίηση 
χωμάτινης επιφάνειας, εξομαλύνοντας τυχόν λακκούβες ή μικρές υψομετρικές 
διαφορές με εξειδικευμένο μηχάνημα Level rake. 

 Αποσυμπίεση εδαφικού υποστρώματος. 
 Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου χλοοτάπητα μείγματος ειδικό 

για γήπεδα ποδοσφαίρου, με την μέθοδο κοπής και διάστρωσης Big Slabs ή 
Big roll, σε ρολά διαστάσεων 1,20 μέτρα χ 36 μέτρα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης 
του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»,  από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Με 
τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση 
της εν λόγω παροχής υπηρεσιών – προμήθειας. Καμία τροποποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο 
υλοποίησης της πράξης. 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο 
Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου να 
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  
10. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 
11. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
12. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 
13. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
14. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων. 
15. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
16. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Έργου. 
17. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 
παραλαβή) .  
18. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 
οικονομική τεκμηρίωση. 
 
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 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

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

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή 
του. 

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

 
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου. 
 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 στον Κύριο του Έργου 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 παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 
πληρωμές. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει 
της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 55.000,00€, (με Φ.Π.Α.) και θα 
καλυφθεί στο σύνολό του από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. 
Εύβοιας, που αφορά το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ. 
 
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω παροχής υπηρεσιών – προμήθειας με 
στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως εξής:               
 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Δαπάνη σε € 

(Κατ΄ αποκοπή) 
1 Αφαίρεση παλαιού χλοοτάπητα 5.000,00 

2 
Συμπλήρωση χώματος & λείανση – επιπεδοποίηση 
χωμάτινης επιφάνειας 5.000,00 

3 Αποσυμπίεση εδαφικού υποστρώματος 2.000,00 

4 
Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου 
χλοοτάπητα 

32.354,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 44.354,84 
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 Φ.Π.Α. (24%) 10.645,16 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.000,00 

 
Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των 
εργασιών μετά την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία Δημοσίων Έργων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αρχίζει 
από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η 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.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
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 Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 
3. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό  ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την 
ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 
4. ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ, Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της 
Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πολιτικό 
Μηχ/κό υπάλληλο της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
Για τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.: 
3.  Την Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Αργυρούλα Ζλακώνη, με αναπληρωτή της 
τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνο Αναγνωστάκη. 
 
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,  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.  
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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 μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 
 
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 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 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

 
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 9  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 
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ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 
υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε αντίτυπα (5). 

 
 
 

 
                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

Για τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.  Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
     Η Πρόεδρος Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 
 

 

     ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Η. ΖΛΑΚΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

«Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

2017 2018 2019 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  24 MHNEΣ 

1 Προσυμβατικές Διοικητικές Ενέργειες 1 2 3 4                                        

2 Σύνταξη και έγκριση τευχών και διακήρυξης 
δημοπράτησης έργου      1 2                                      

3 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
επιλογής αναδόχου – υπογραφή σύμβασης         1 2 3                                  

4 Διαχείριση και υλοποίηση του έργου             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            

5 Παράδοση και παραλαβή του έργου                                     1 2 3 4 5 6 
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