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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
285/2017 

 
          Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3,  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.276230/721/12-12-2017 Πρόσκλησης του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η 
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 22ο  
Η.Δ. 

 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
του Δήμου Λεβαδέων  και του Δήμου Θηβαίων για την εκτέλεση της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της 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, Φανή Παπαθωμά, Φάνης 

Σπανός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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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 Παρασκευάς Δρόσος √  
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 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  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 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 

 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), 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 22ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 272015/2909/12-12-2017   εισήγησή του και 
ανέφερε τα ακόλουθα : 
   

ΣΧΕ
Τ
.: 

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5960/270643/7-12-2017 αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  
της ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Η μελέτη  του θέματος, σε συνέχεια της αρ. 183/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
(Α∆Α: 7Μ5Α7ΛΗ-ΠΥΓ) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εντάχθηκε στην Συλλογική 
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Απόφαση ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2017ΕΠ06600003 και προϋπολογισμό 1.500.000,00 €, με την 128882/23-11-
2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: ΨΠΗΩ465ΧΙ8-ΑΔ2). 
 Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, η ως άνω μελέτη  αφορά την βελτίωση της 
οδού Πρόδρομος – Ζάλτσα. Πρόκειται για δημοτική οδό συνολικού μήκους 21.2 χιλιομέτρων, η οποία με 
αφετηρία τη διασταύρωση με την Ε.Ο.Πρόδρομος – Σαράντι, αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα: 
Α. Το πρώτο τμήμα μήκους 15,5 χιλιομέτρων, το οποίο έχει αφετηρία τη διασταύρωση με την Ε.Ο. 
Πρόδρομος – Σαράντι στη θέση όπου η εν λόγω οδός διασταυρώνεται με το κανάλι υδροδότησης της 
Αθήνας από το Μόρνο, και πέρας τον παραθαλάσσιο οικισμό της Ζάλτσας. 
Β. Το δεύτερο τμήμα μήκους 2,0 χιλιομέτρων, το οποίο έχει αφετηρία τη Χ.Θ. 14 + 00 του πρώτου τμήματος, 
και οδηγεί στην παραλία της Ζάλτσας 
Γ. Το τρίτο τμήμα μήκους 2,3 χιλιομέτρων, από τη Χ.Θ. 15 + 200 του πρώτου τμήματος, μέχρι την Ιιερά 
Μονή Αγίων Θεοδώρων. 
Δ. Το τέταρτο τμήμα μήκους 1.4 χιλιομέτρων,από τη Χ.Θ. 10 + 200 του πρώτου τμήματος, μέχρι την Ιιερά 
Μονή Οσίου Σεραφείμ. 
Όλα τα παραπάνω τμήματα της οδού διέρχονται από ορεινό έδαφος με κλίσεις διαμήκεις και εγκάρσιες, οι 
οποίες σε αρκετές περιοχές είναι έντονες. 
Οι  κατηγορίες των μελετών  που θα εκπονηθούν είναι οι εξής: 

 Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμ. 1:500 και Κτηματογράφηση σε κλιμ. 1:1.000. 
 Οριστική Γεωλογική μελέτη. 
 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 Μελέτη οδοποιίας (κύριας οδού και 4 τρισκελών ισόπεδων κόμβων), η οποία θα εκπονηθεί στο 

στάδιο της Οριστικής Μελέτης. 
 Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης των οδικών έργων, η οποία θα 

εκπονηθεί στο στάδιο της απ' ευθείας Οριστικής Μελέτης. 
 Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών - Γεωτεχνικές Μελέτες. 
 Μελέτη Τεχνικών Έργων (νέων και επεκτάσεων ή αντικατάστασης υφισταμένων) και τοίχων 

αντιστήριξης. 
 Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης. 
 Σύνταξη κτηματολoγικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού. 
 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.) 
 Τεύχη Δημοπράτησης. 

Η μελέτη  θα  υλοποιηθεί μέσω  Προγραμματικής Σύμβασης  με τον Δήμο  Λεβαδέων  και τον  Δήμο 
Θηβαίων . 
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και των  Δήμων Λεβαδέων  και Θηβαίων  και προσδιορίζονται ο τρόπος και οι όροι 
αυτής για την υλοποίηση της μελέτης.    
 Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης  ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00 €, στην  οποία 
συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη απροβλέπτων  και ο Φ.Π.Α. Η ωριμότητα της μελέτης  βρίσκεται 
σε ικανοποιητικό βαθμό (σύνταξη φακέλου έργου και  τευχών δημοπράτησης).   
 Η μελέτη  χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΜΠ 066). Η 
χρηματοδότηση της  θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις 
περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών.  Οι πληρωμές της μελέτης  θα  πραγματοποιηθούν από  την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας   σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους 
πόρους των  Δήμων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. Την έγκριση σύναψης και Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
του Δήμου Λεβαδέων  και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της μελέτης  της ΣΑΜΠ066, με κ.α 
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2017ΕΠ06600003  «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ» και προϋπολογισμό 
1.500.000,00  €,  

2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και  
3. τον  ορισμό δύο (2) μελών και των αναπληρωτών αυτών, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Συνημμένα :  
-Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤHΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ» 

 
 
 
    Στη  Λαμία, σήμερα την ../../2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων : 

 
1. Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 9997947718), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, και ο 
οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης» 

 
2. Των Δήμων:  
 Λεβαδέων, που εδρεύει στην Λιβαδειά (με ΑΦΜ:  )  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Δήμαρχο κ. ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ και 
 Θηβαίων, που εδρεύει στη Θήβα (με ΑΦΜ:  )  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δήμαρχο κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής «Κύριος του 
Έργου» 

 
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
    Μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  υπογράφεται  η  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση,  έχοντας  
υπόψη  το  υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς καθώς και το ιστορικό του έργου και ειδικότερα: 
 

1. Το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1.α και 5 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012). 

2. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

3. Το  Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει  (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 
4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017). 

4. Την  αριθμ.  /       /                 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας  «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας» 
όπως ισχύει. 

5. Την  αριθμ.  /       /                 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας  «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας» 
όπως ισχύει 

6. Το  Ν.3155/1955 « Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών». 
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7. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

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. Το ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

13. Το  ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

14. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

15. Την με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/ΦΝ466/4-5-2017 (Α΄ 147) απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
ν.4412/16» 

 
και έχοντας υπόψη: 

 
1. Την µε αριθµ. 183/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α: 7Μ5Α7ΛΗ-ΠΥΓ) µε την 

οποία εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ066, ΣΑΕΠ766, 
ΣΑΕΠ166, ΣΑΜΠ066 και ΣΑΜΠ/066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 
2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  και η πρόταση ένταξης της 
μελέτης στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΜΠ/066. 

2. Την με α.π. 128882/23-11-2017 (Α∆Α: ΨΠΗΩ465ΧΙ8-ΑΔ2) Συλλογική Απόφαση Έργων, με την 
οποία εντάχθηκε η μελέτη στην ΣΑΜΠ/066, με κ.α 2017ΜΠ76600003 και προϋπολογισμό 
1.500.000,00 €. 

3. Την µε αριθ.  /2017 (ΑΔΑ:  ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 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   
καθώς  και   ο  ορισµός εκπροσώπων  µε  τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύµβασης. 

4. Την µε αριθµό  /-2017 (ΑΔΑ:) απόφαση ελέγχου νοµιµότητας   της /2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-
Στερεάς. 

5.  Τις µε αριθµό: α) /2017 (ΑΔΑ:) απόφαση   του   Δημοτικού  Συμβουλίου  του   Δήµου Λεβαδέων, 
και β) /2017 (ΑΔΑ:) απόφαση   του   Δηµοτικού   Συµβουλίου  του   Δήµου Θηβαίων, µε  τις οποίες   
εγκρίνεται   η    σύναψη   της   παρούσας   Προγραμματικής   Σύµβασης, εγκρίνονται    οι    όροι    
της, η εξουσιοδότηση των κ. Δηµάρχων για την υπογραφή της  ο ορισµός κοινού εκπροσώπου 
των δύο δήμων µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύµβασης  

6. Τις αποφάσεις ελέγχου νοµιµότητας µε αριθµό: α)  -2017 (ΑΔΑ:  ) της  /2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Λεβαδέων και β) )  -2017 (ΑΔΑ:  ) της  /2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Θηβαίων, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

7. Την  με αριθμ.  /2017 Πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
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    Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την υλοποίηση της 
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 
διαδικασίες υλοποίησής του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

την υλοποίηση όλου του έργου και συγκεκριμένα: 
•   Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 
•   Τον σκοπό της προγραμματικής (άρθρο 2) 
•   Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 
•   Τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4) 
•   Το φορέα υλοποίησης του έργου (άρθρο 5) 
•   Τον Προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης της μελέτης 
(άρθρο 6) 
•   Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7) 
•   Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8) 
•   Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 9) 
•   Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10) 
•   Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11) 
•   Τους όρους της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ», από τον Κύριο του 
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης ο οποίος έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Με τη Σύμβαση αυτή, θα 
υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της μελέτης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
     Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ». Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως 
δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 

Συμβάσεων. 
 Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων. 
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της μελέτης. 
 Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού της 

μελέτης. 
 Παραλαβή της μελέτης στο σύνολό της. 

 
    Οι εργασίες που προβλέπονται  να υλοποιηθούν στα πλαίσια της μελέτης είναι: 

 Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμ. 1:500 και Κτηματογράφηση σε κλιμ. 1:1.000.  
 Οριστική Γεωλογική μελέτη. 
 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 Μελέτη οδοποιίας (κύριας οδού και 4 τρισκελών ισόπεδων κόμβων), η οποία θα εκπονηθεί στο 

στάδιο της Οριστικής Μελέτης. 
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 Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης των οδικών έργων, η οποία θα 
εκπονηθεί στο στάδιο της απ' ευθείας Οριστικής Μελέτης. 

 Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών - Γεωτεχνικές Μελέτες. 
 Μελέτη Τεχνικών Έργων (νέων και επεκτάσεων ή αντικατάστασης υφισταμένων) και τοίχων 

αντιστήριξης. 
 Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης. 
 Σύνταξη κτηματολoγικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού. 
 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.) 
 Τεύχη Δημοπράτησης. 

 
    Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην οδό Πρόδρομος - Ζάλτσα η οποία ευρίσκεται στα διοικητικά όρια των 
Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια τριάντα έξη  (36) μηνών, η δε ισχύς 
της αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την οριστική παραλαβή της μελέτης 

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη 
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
    Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας υποχρεούται να 
προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης 
της μελέτης, καθώς και στην ανάθεση και επίβλεψη αυτής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κείμενης 
εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

    Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ). και αναλύεται 
ως ακολούθως: 
 
ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΑΜΟΙΒΗΣ 

  
(€) 

16 Τοπογραφικές Μελέτες 350.000  
10 Συγκοινωνιακές Μελέτες 290.000 
13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων  60.000 
08 Στατικές Μελέτες 65.000 
27 Περιβαλλοντικές Μελέτες 100.000 
20 Γεωλογικές Μελέτες  65.000 

21 Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες 90.000 
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 Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 10.000 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 20.000 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.050.000 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  1.050.000Χ15% 157.500 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.207.500 
 ΦΠΑ 24% : 292.500 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 1.500.000 

 
 
    Tο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών  αναλύεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
 
    Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 της ΣΑΜΠ 066 με κωδικό 2017ΜΠ06600003. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
    Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

 
1.   Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ Βοιωτίας, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει: 

 
 Την σύνταξη του φακέλου της μελέτης, την  έγκρισή του, την διαδικασία επιλογής αναδόχου, 

καθώς και την υλοποίησή της παρούσας Σύμβασης ως «Φορέας Κατασκευής», σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

 Τον ορισμό ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας 
της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  και  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  το  Τμήμα  Συγκοινωνιακών 
Έργων  της  ως  άνω  Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Αποφαινομένων 
Οργάνων Περιφερειών. 

 Την χρηματοδότηση της μελέτης, η οποία θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 ΣΑΜΠ 066 με κωδικό MIS 
2017ΜΠ76600003. 

 Την διενέργεια των πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 
 
2.   Οι Δήμοι Λεβαδέων  και Θηβαίων, ως  Κύριοι του έργου, έκαστος για το τμήμα της μελέτης που 
ανήκει στα διοικητικά του όρια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, αναλαμβάνουν: 

 
 Να  παρέχουν κάθε  δυνατή  βοήθεια  για  την  διευκόλυνση  της  υλοποίησης  του  αντικειμένου  

της  παρούσας σύμβασης. 
 Ως Κύριος του έργου, να μεριμνούν για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης απαιτείται για την 

εκτέλεση της μελέτης.  
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 
 Την λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 
 Να συνεργάζονται  με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της 

μελέτης. 
 Την συλλογή στοιχείων (πιθανές τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωτεχνικές αξιολογήσεις, γεωλογικοί 

χάρτες, χρήσεων γης, κλπ) στην περιοχή μελέτης,  τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Φορέας 
Υλοποίησης στην σύνταξη – οριστικοποίηση  του φακέλου έργου για την  δημοπράτηση  της μελέτης 
και στην εκπόνηση της μελέτης.  

 Τις δαπάνες  μετακινήσεων των δικτύων Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας από την  ζώνη διέλευσης 
της οδού,  αν τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.  
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    Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμοι Λεβαδέων  και Θηβαίων) 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 της παρούσας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
    H oδός πρόδρομος - Ζάλτσα στην οποία θα γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης σύμφωνα με την παρούσα   
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των  Δήμων Λεβαδέων  και Θηβαίων.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

 
    Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 
1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας : 

 Παπαντωνίου Ισιδώρα ως πρόεδρος, υπάλληλος της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή τον 
Καραμουσκέτα Στυλιανό, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, 

 Παπαζάχου Μαρία, υπάλληλος. της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την Πατσαλή Μαρία, 
υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας. 

2. Έναν κοινό εκπρόσωπο των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων, και ειδικότερα: 
 ……………………….., με αναπληρωτή του τον …………………….. οι οποίοι ορίστηκαν με 

τις…../2017 και ……../2017 αποφάσεις των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων αντίστοιχα. 
 
    Η θητεία των μελών της Κοινής 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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων, η λήψη αποφάσεων 
για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή 
προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
    Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές 
συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
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  συμβαλλόμενο μέρος  το δικαίωμα 
να  αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή 
αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα 
να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημιά. 
    Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων 
της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου υπάγονται στα καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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    Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της 
Σύμβασης.  
    Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής, δύναται να χορηγηθεί έως 
το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
    Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να 
εξειδικεύεται και να τροποποιείται  κάθε  φορά  εγγράφως  με  ειδικότερες  συμφωνίες  μεταξύ  των  
συμβαλλομένων  για  την  ομαλή  και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
    Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  
μέρος  ή  η  ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την 
Προγραμματική Σύμβαση. 

 
    Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  προς  
απόδειξη,  αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

 
 

 
Για το Δήμο Λεβαδέων Για το Δήμο Θηβαίων Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

η Δήμαρχος Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 
 
 
 
 

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΑΔΑ: 7ΓΑ77ΛΗ-ΦΘΜ



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ» 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια 
της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, α) εγκρίνει τη σύναψη και το  Σχέδιο   Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  του Δήμου Λεβαδέων  και του 
Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της μελέτης  της ΣΑΜΠ066, με κ.α 
2017ΕΠ06600003  «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ» και 
προϋπολογισμό 1.500.000,00  €, β) εξουσιοδοτεί  τον Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορίζει  δύο (2) μέλη  και τους 
αναπληρωτές  αυτών, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης σύμφωνα με το συνημένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
 Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας : 

 Παπαντωνίου Ισιδώρα ως πρόεδρος, υπάλληλος της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, 
µε αναπληρωτή τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. 
Βοιωτίας, 

 Παπαζάχου Μαρία, υπάλληλος. της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια 
την Πατσαλή Μαρία, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας. 

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

 
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤHΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ» 

 
 
 
    Στη  Λαμία, σήμερα την ../../2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων : 

 
1. Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 9997947718), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, και ο 
οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης» 

 
3. Των Δήμων:  
 Λεβαδέων, που εδρεύει στην Λιβαδειά (με ΑΦΜ:  )  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Δήμαρχο κ. ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ και 
 Θηβαίων, που εδρεύει στη Θήβα (με ΑΦΜ:  )  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δήμαρχο κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής «Κύριος του 
Έργου» 

 
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
    Μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  υπογράφεται  η  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση,  έχοντας  
υπόψη  το  υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς καθώς και το ιστορικό του έργου και ειδικότερα: 
 

16. Το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1.α και 5 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012). 

17. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

18. Το  Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει  (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 
4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017). 

19. Την  αριθμ.  /       /                 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας  «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας» 
όπως ισχύει. 

20. Την  αριθμ.  /       /                 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας  «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας» 
όπως ισχύει 

21. Το  Ν.3155/1955 « Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών». 
22. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
23. 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». 

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

25. Το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
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26. Το ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

27. Το ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

28. Το  ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

29. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

30. Την με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/ΦΝ466/4-5-2017 (Α΄ 147) απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 
ν.4412/16» 

 
και έχοντας υπόψη: 

 
8. Την µε αριθµ. 183/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α: 7Μ5Α7ΛΗ-ΠΥΓ) µε την 

οποία εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ066, ΣΑΕΠ766, 
ΣΑΕΠ166, ΣΑΜΠ066 και ΣΑΜΠ/066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 
2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε  και η πρόταση ένταξης της 
μελέτης στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΜΠ/066. 

9. Την με α.π. 128882/23-11-2017 (Α∆Α: ΨΠΗΩ465ΧΙ8-ΑΔ2) Συλλογική Απόφαση Έργων, με την 
οποία εντάχθηκε η μελέτη στην ΣΑΜΠ/066, με κ.α 2017ΜΠ76600003 και προϋπολογισμό 
1.500.000,00 €. 

10. Την µε αριθ.  /2017 (ΑΔΑ:  ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 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   
καθώς  και   ο  ορισµός εκπροσώπων  µε  τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύµβασης. 

11. Την µε αριθµό  /-2017 (ΑΔΑ:) απόφαση ελέγχου νοµιµότητας   της /2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-
Στερεάς. 

12.  Τις µε αριθµό: α) /2017 (ΑΔΑ:) απόφαση   του   Δημοτικού  Συμβουλίου  του   Δήµου Λεβαδέων, 
και β) /2017 (ΑΔΑ:) απόφαση   του   Δηµοτικού   Συµβουλίου  του   Δήµου Θηβαίων, µε  τις οποίες   
εγκρίνεται   η    σύναψη   της   παρούσας   Προγραμματικής   Σύµβασης, εγκρίνονται    οι    όροι    
της, η εξουσιοδότηση των κ. Δηµάρχων για την υπογραφή της  ο ορισµός κοινού εκπροσώπου 
των δύο δήμων µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύµβασης  

13. Τις αποφάσεις ελέγχου νοµιµότητας µε αριθµό: α)  -2017 (ΑΔΑ:  ) της  /2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Λεβαδέων και β) )  -2017 (ΑΔΑ:  ) της  /2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Θηβαίων, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

14. Την  με αριθμ.  /2017 Πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
    Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την υλοποίηση της 
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 
διαδικασίες υλοποίησής του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

την υλοποίηση όλου του έργου και συγκεκριμένα: 
•   Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 
•   Τον σκοπό της προγραμματικής (άρθρο 2) 
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•   Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 
•   Τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4) 
•   Το φορέα υλοποίησης του έργου (άρθρο 5) 
•   Τον Προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης της μελέτης 
(άρθρο 6) 
•   Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7) 
•   Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8) 
•   Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 9) 
•   Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10) 
•   Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11) 
•   Τους όρους της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ», από τον Κύριο του 
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης ο οποίος έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Με τη Σύμβαση αυτή, θα 
υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της μελέτης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
     Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ». Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως 
δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 

Συμβάσεων. 
 Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων. 
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της μελέτης. 
 Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού της 

μελέτης. 
 Παραλαβή της μελέτης στο σύνολό της. 

 
    Οι εργασίες που προβλέπονται  να υλοποιηθούν στα πλαίσια της μελέτης είναι: 

 Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμ. 1:500 και Κτηματογράφηση σε κλιμ. 1:1.000.  
 Οριστική Γεωλογική μελέτη. 
 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 Μελέτη οδοποιίας (κύριας οδού και 4 τρισκελών ισόπεδων κόμβων), η οποία θα εκπονηθεί στο 

στάδιο της Οριστικής Μελέτης. 
 Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης των οδικών έργων, η οποία θα 

εκπονηθεί στο στάδιο της απ' ευθείας Οριστικής Μελέτης. 
 Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών - Γεωτεχνικές Μελέτες. 
 Μελέτη Τεχνικών Έργων (νέων και επεκτάσεων ή αντικατάστασης υφισταμένων) και τοίχων 

αντιστήριξης. 
 Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης. 
 Σύνταξη κτηματολoγικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού. 
 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.) 
 Τεύχη Δημοπράτησης. 

 
    Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην οδό Πρόδρομος - Ζάλτσα η οποία ευρίσκεται στα διοικητικά όρια των 
Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια τριάντα έξη  (36) μηνών, η δε ισχύς 
της αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την οριστική παραλαβή της μελέτης 

5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

6. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη 
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
    Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας υποχρεούται να 
προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης 
της μελέτης, καθώς και στην ανάθεση και επίβλεψη αυτής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κείμενης 
εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

    Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ). και αναλύεται 
ως ακολούθως: 
 
ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 ΑΜΟΙΒΗΣ 

  
(€) 

16 Τοπογραφικές Μελέτες 350.000  
10 Συγκοινωνιακές Μελέτες 290.000 
13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων  60.000 
08 Στατικές Μελέτες 65.000 
27 Περιβαλλοντικές Μελέτες 100.000 
20 Γεωλογικές Μελέτες  65.000 

21 Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες 90.000 
 Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 10.000 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 20.000 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.050.000 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  1.050.000Χ15% 157.500 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.207.500 
 ΦΠΑ 24% : 292.500 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 1.500.000 

 
 
    Tο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών  αναλύεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
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    Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 της ΣΑΜΠ 066 με κωδικό 2017ΜΠ06600003. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
    Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

 
1.   Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ Βοιωτίας, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει: 

 
 Την σύνταξη του φακέλου της μελέτης, την  έγκρισή του, την διαδικασία επιλογής αναδόχου, 

καθώς και την υλοποίησή της παρούσας Σύμβασης ως «Φορέας Κατασκευής», σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

 Τον ορισμό ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας 
της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  και  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  το  Τμήμα  Συγκοινωνιακών 
Έργων  της  ως  άνω  Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Αποφαινομένων 
Οργάνων Περιφερειών. 

 Την χρηματοδότηση της μελέτης, η οποία θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 ΣΑΜΠ 066 με κωδικό MIS 
2017ΜΠ76600003. 

 Την διενέργεια των πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 
 
2.   Οι Δήμοι Λεβαδέων  και Θηβαίων, ως  Κύριοι του έργου, έκαστος για το τμήμα της μελέτης που 
ανήκει στα διοικητικά του όρια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, αναλαμβάνουν: 

 
 Να  παρέχουν κάθε  δυνατή  βοήθεια  για  την  διευκόλυνση  της  υλοποίησης  του  αντικειμένου  

της  παρούσας σύμβασης. 
 Ως Κύριος του έργου, να μεριμνούν για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης απαιτείται για την 

εκτέλεση της μελέτης.  
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 
 Την λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 
 Να συνεργάζονται  με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της 

μελέτης. 
 Την συλλογή στοιχείων (πιθανές τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωτεχνικές αξιολογήσεις, γεωλογικοί 

χάρτες, χρήσεων γης, κλπ) στην περιοχή μελέτης,  τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Φορέας 
Υλοποίησης στην σύνταξη – οριστικοποίηση  του φακέλου έργου για την  δημοπράτηση  της μελέτης 
και στην εκπόνηση της μελέτης.  

 Τις δαπάνες  μετακινήσεων των δικτύων Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας από την  ζώνη διέλευσης 
της οδού,  αν τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.  

    Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμοι Λεβαδέων  και Θηβαίων) 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 της παρούσας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
    H oδός πρόδρομος - Ζάλτσα στην οποία θα γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης σύμφωνα με την παρούσα   
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των  Δήμων Λεβαδέων  και Θηβαίων.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
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    Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 
1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας : 

 Παπαντωνίου Ισιδώρα ως πρόεδρος, υπάλληλος της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή τον 
Καραμουσκέτα Στυλιανό, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, 

 Παπαζάχου Μαρία, υπάλληλος. της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την Πατσαλή Μαρία, 
υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας. 

2. Έναν κοινό εκπρόσωπο των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων, και ειδικότερα: 
 ……………………….., με αναπληρωτή του τον …………………….. οι οποίοι ορίστηκαν με 

τις…../2017 και ……../2017 αποφάσεις των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων αντίστοιχα. 
 
    Η θητεία των μελών της Κοινής 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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων, η λήψη αποφάσεων 
για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή 
προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
    Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές 
συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
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  συμβαλλόμενο μέρος  το δικαίωμα 
να  αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή 
αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα 
να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημιά. 
    Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων 
της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου υπάγονται στα καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
    Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της 
Σύμβασης.  
    Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής, δύναται να χορηγηθεί έως 
το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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    Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να 
εξειδικεύεται και να τροποποιείται  κάθε  φορά  εγγράφως  με  ειδικότερες  συμφωνίες  μεταξύ  των  
συμβαλλομένων  για  την  ομαλή  και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
    Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  
μέρος  ή  η  ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την 
Προγραμματική Σύμβαση. 

 
    Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  προς  
απόδειξη,  αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

 
 

 
Για το Δήμο Λεβαδέων Για το Δήμο Θηβαίων Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

η Δήμαρχος Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 
 
 
 
 

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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14 - 25 26 - 36 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 
Διάρκεια 

Προγραμματικής 
Σύμβασης: 36 

μήνες 

                              

2 
Προσυμβατικές 

διοικητικές 
ενέργειες 

                              

3 
Σύνταξη 

διακήρυξης και 
των τευχών 

δημοπράτησης. 

                              

4 

Διενέργεια 
διαδικασιών 

ανάθεσης και 
επιλογής 

αναδόχου – 
υπογραφή 
σύμβασης 

                              

5 Υλοποίηση της 
Μελέτης                               
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