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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 17ο   
     Η.Δ.   

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής με τον Δήμο Δελφών και  την Φωκική Αναπτυξιακή Α.Ε. 
 για το  έργο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ’’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. 
ΦΩΚΙΔΑΣ’’», 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 : 
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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 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 17ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄αριθμ. πρωτ: 
165840/1786/21-7-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 

Σχετ:  

 O 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. 

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

ΑΔΑ: ΨΡΠ97ΛΗ-ΨΩΙ



διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

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

όπως τροποποιήθηκε & ισχύει. 

 O Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΦΕΚ 116Α/18-06-2008 ). 

 O Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  

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

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

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

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

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

 Η υπ' αριθμ. 108/06-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα "Έγκριση 

Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα έτους 2016 που αφορά στο πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν 

επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ ( Περιφερειακοί ΚΑΠ - τροπ. 03)" 

 

 
Ιστορικό: 

Με την υπ' αριθμ. 71/11-04-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα "Έγκριση Τεχνικού 

Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 

από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες 

ΚΑΠ ( Περιφερειακοί ΚΑΠ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)" εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακοί ΚΑΠ).   

 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το με αρ. πρωτ. 161759/631/19-7-2017 
σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φωκίδας, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Δελφών και την 

Φωκική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  για το  έργο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ’’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ’’»και  

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

               
          Τον Δημητρέλο Χρήστο ως πρόεδρο, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας,  

         με αναπληρωτή του την Κουτσού Αλεξάνδρα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 

Φωκίδας, 
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Συνημμένα :  
 Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 

 

 

Μεταξύ 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

«Δήμου Δελφών» 

«Αναπτυξιακή Φωκική Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ» 

 

 

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  ::   

  

"Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση - υλοποίηση του έργου  

" Σχεδιασμός Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας Π.Ε.Φωκίδας΄΄  

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία, …-.......-2017 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Στην Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του έτους 2017 
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, και η οποία θα αποκαλείται 
στο εξής, χάριν συντομίας, «Πρώτος Κύριος του Έργου»,  

β) Ο Δήμος Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Δήμαρχο Δελφών Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο «Δεύτερος Κύριος του Έργου». 

 γ) Η «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακη Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με 
διακριτικό τίτλο Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., που εδρεύει στην Άμφισσα και συγκεκριμένα 
στην οδό Γιδόγιαννου 31, Άμφισσα 33100, με ΑΦΜ 094209090 Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευάγγελο Κατσαγούνο και η οποία θα 
αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, «Φορέας Υλοποίησης», 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
1. Του 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. 

2. 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). 

3. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 

241Α /27- 12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 3203/84663 απόφαση 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2201Β΄της 28/06/2017 και ισχύει.  

4. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 

υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

5. Του 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 

6. Του  ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.» και ιδιαιτέρως το άρθρο 3 -Σκοπός –Έργο –

Δραστηριότητες, σύμφωνα με το οποίο στο αντικείμενο της εταιρείας 

περιλαμβάνεται … «η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ-

μετόχων της …»   

Και σύμφωνα με :  

1. την με αριθμό ……………. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης 

2. την με αριθμό ……………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Δελφών για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης 

3. Την αριθμό με απόφαση …………. του Δ.Σ. της Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. 

περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της,  

4. την με αριθμό ………..απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αρ……./2017 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς.  

5. την με αριθμό ………..απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αρ……./2017 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας – Στερεάς.  

 

  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2017 έχει εντάξει την υλοποίηση του έργου (παροχή υπηρεσίας) με 

τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου “Σχεδιασμός 

Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας”»  Π.Ε Φωκίδας.  

Ο σχεδιασμός του κόμβου Δυτικής Εισόδου και Εξόδου Ιτέας περιλαμβάνει:  

α) τμήματα του κλάδου που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Δελφών, καθότι 

ο σχεδιασμός είναι εντός σχεδίου πόλεως και  

β) τμήματα του κλάδου που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας, καθότι ο σχεδιασμός είναι 

εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της Νέας Εθνικής Οδού Ιτέας –Ναυπάκτου. 

ΑΔΑ: ΨΡΠ97ΛΗ-ΨΩΙ



Η προτεινόμενη εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για ένταξη σχετικής 
δράσης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που θα έχει ως αποτέλεσμα: 

 α) Τη διευθέτηση της κυκλοφορίας σε ένα κομβικό σημείο της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - 

Ναυπάκτου, όπου από περνούν καθημερινά 6.000 οχήματα 

β)  την ασφαλή σύνδεση της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου με το βιοτεχνικό πάρκο του 

Βάλτου, τον περιφερειακό της Ιτέας, την περιοχή των γαλλικών μόλων και την είσοδο - 

έξοδο της Ιτέας (δομημένη περιοχή εντός σχεδίου πόλεως) 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων 

μερών. Οι ενέργειες κάθε μέρους, στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, αποσκοπούν στη 

σύνταξη των αναγκαίων μελετών και στην ωρίμανση των διαδικασιών αδειοδότησης. 

Σκοπό της σύμβασης είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, για την 

ένταξη σχετικής δράσης, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να εξασφαλιστούν την επίτευξη 

του σκοπού που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συνίσταται στη 
δημιουργία πλήρους φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτουμένων τεχνικών 
σχεδίων και τευχών, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, με σκοπό την πλήρη αδειοδότηση σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και όπως κάθε φορά ισχύει - για τη δημοπράτηση & υλοποίηση του έργου  
“Σχεδιασμός Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας”.   

Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, ο τρίτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει - με την 
παρούσα σύμβαση – την υλοποίηση του έργου (υπηρεσία) «Τεχνικός Σύμβουλος για την 
ωρίμανση - υλοποίηση του έργου " Σχεδιασμός Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας 
Π.Ε.Φωκίδας”», στο πλαίσιο του οποίου θα προβεί στην συλλογή και επεξεργασία υπηρεσιακών 
και άλλων στοιχείων, στην παροχή συμβουλών σε τεχνικά ζητήματα και σε θέματα ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, προς χρήση από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη των απαιτουμένων 
μελετών. 

Η υλοποίηση της Υπηρεσίας θα γίνει κατά στάδια, κάθε ένα εκ των οποίων θα 

παραλαμβάνεται αυτοτελώς από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  μετά την 

σύμφωνα γνώμη της Δ.Τ.Ε. Φωκίδας και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο θα 

είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση του επόμενου σταδίου.  Ειδικότερα, τα στάδια 
καθορίζονται ως εξής: 

1.      Πρώτο Στάδιο θα ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Αποτύπωση, το 

Κτηματολογικό Διάγραμμα, η Γεωτεχνική Μελέτη, ο Γεωμετρικός 

Σχεδιασμός του Κόμβου και θα συνταχθεί η Προμελέτη των 

Κυκλοφοριακών Έργων, η Προμελέτη της Αποχέτευσης των Ομβρίων 

και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το πρώτο στάδιο θα 

διαρκέσει 2 μήνες.  
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2.      Δεύτερο Στάδιο θα ολοκληρωθεί ο Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του 

Κόμβου, η Οριστική Μελέτη των Κυκλοφοριακών Έργων, η Οριστική 

Μελέτη Αποχέτευσης των Ομβρίων, η Οριστική Μελέτη Σήμανσης και 

Ασφάλειας, η Οριστική Μελέτη Έργων Πρασίνου και η Οριστική Μελέτη 

του Ηλεκτροφωτισμού. Το δεύτερο στάδιο θα διαρκέσει 2 μήνες. 

3.     Τρίτο στάδιο θα συνταχθούν τα τεύχη προμέτρησης του έργου και τα 

συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου. Το τρίτο στάδιο θα διαρκέσει 

1 μήνες. 

Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων, το έργο (υπηρεσία) θα παραδοθεί συνολικά 

και θα υπάρξει ένα διάστημα τριάντα (30) ημερών για έλεγχο και έγκριση, έτσι ώστε να 

παραληφθεί αυτό στο σύνολό του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με την 

σύνταξη του σχετικού Πρακτικού.  Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή ελλείψεων, αυτές θα 

συμπληρωθούν  από την ΦΩΚΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση.  Αν στο διάστημα των τριάντα (30) ημερών δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε 

γίνεται αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

4.1.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:  

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Να παρέχει  στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 

παλαιότερες μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τ ις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

 Να συντάξει τις απαιτούμενες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μελέτες για 

την άρτια ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου.  
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 Να χρηματοδοτήσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

5 της παρούσας.  

 4.2.  Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει  

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 

παλαιότερες μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

 Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.  

 Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

 Να παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους όλα τα στοιχεία, σχέδια, 

κτηματολογικά διαγράμματα πίνακες και υφιστάμενες μελέτες στο τμήμα του σχεδίου 

πόλεως Ιτέας που γειτνιάζει με την περιοχή του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα 

πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Ιτέας. 

4.3.  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Την υλοποίηση της σύμβασης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως 

Τεχνικού Συμβούλου, ήτοι να προβαίνει στην συλλογή και επεξεργασία υπηρεσιακών και 

άλλων στοιχείων, στην παροχή συμβουλών σε τεχνικά ζητήματα και σε θέματα 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης, προς χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη των μελετών. 

 Να παρέχει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή προς την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας για την έγκαιρη και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση της 

παρούσας.  

 Να συμμετέχει με το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του, καθώς και με τα 

δικά του τεχνικά μέσα σε εργασίες πεδίου, δειγματοληψίες και έρευνες – όπου αυτό 

απαιτηθεί - προς βοήθεια της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας για την έντεχνη και 

έγκαιρη ολοκλήρωση της παρούσας.  

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου,  
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 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 συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου, 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου (παροχή 

υπηρεσίας) της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ 

(18.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει το πρόγραμμα 

«Περιφερειακοί ΚΑΠ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί στην ΦΩΚΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ως εξής: 

 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και αφού η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης προβεί στην σύνταξη πρακτικού που βεβαιώνει την 

ολοκλήρωση του σταδίου και την τήρηση των όρων της παρούσας, θα καταβληθεί 

ποσοστό 30% της αμοιβής, ήτοι 5.400,00 €. 

 Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου και την παραλαβή του από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα καταβληθεί ποσοστό 40%, ήτοι 7.200,00 €. 

 Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου του έργου και την παραλαβή του 

από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα καταβληθεί το ποσοστό 20% της 

αμοιβής, ήτοι 3.600 €. 

  Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και την παραλαβή του από 

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 

ποσοστό (10%) της αμοιβής, ήτοι 1.800 €. 

 Η παραλαβή κάθε σταδίου από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

παρούσας Σύμβασης θα αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό μετά την σύμφωνη 

γνώμη της ΔΤΕ Φωκίδας . 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

6.1  Η  διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση όλων των 

σταδίων και την παραλαβής τους από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της παρούσας. 

6.2  Η προθεσμία υλοποίησης της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της στο οποίο 

περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα διαστήματα των επί μέρους σταδίων καθώς και τα 

κενά διαστήματα μεταξύ των σταδίων που αφορούν στην λήψη των απαιτούμενων 

εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . Οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις, που υπερβαίνουν το χρονικό αυτό διάστημα, γίνονται μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με αναλυτική 

τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης προς τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία 

αποφαίνονται αρμοδίως.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στην οποία θα 

εκτελεστεί το Έργο, για το οποίο αυτή καταρτίζεται.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται 
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης». 

8.2 Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 

1. Ένα εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Φωκίδας, που ορίζεται ο: 

Δημητρέλος Χρήστος ως πρόεδρο , προϊστάμενος ΤΣΕ της ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας με 
αναπληρώτρια την Κουτσού Αλεξάνδρα προϊστάμενη ΤΔΠ της ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας 

2.Έναν εκπρόσωπο του «Δήμου Δελφών», που ορίζεται ο: 
............................................. με αναπληρωτή του τον .................................... οι 
οποίοι ορίστηκαν  με την ............../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»,  
3. Έναν εκπρόσωπο της «Αναπτυξιακής Φωκικής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α.», που 
ορίζεται ο: ................................................ με αναπληρωτή του τον 
.................................... οι οποίοι ορίστηκαν  με την ............../2017 απόφαση του 
Δ.Σ. της «Αναπτυξιακής Φωκικής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α.», 
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8.3 Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται για πρώτη φορά, με μέριμνα του πρώτου Κυρίου 
του Έργου –Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το συντονισμό της εργασίας.  

8.4 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, η διαπίστωση της 
τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της σύμβασης.  

8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 
της εγκαίρως και 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. 

8.6 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. 

8.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και 
έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της, συνεδριάζει δε στα Γραφεία της 
ΦΩΚΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ. 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 εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης.  

8.8 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. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

8.9 Οι λοιπές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

O Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης έναντι των Κυρίων του Έργου για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.   
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ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τους Κύριους του Έργου έναν τι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας υλοποίησης.  

ΑΡΘΡΟ 12  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι 
δυνατή: 

 η απασχόληση προσωπικού των Κυρίων του Έργου στο 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.  

 η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων 

ή ακινήτων και εγκαταστάσεων των συμβαλλομένων, αποκλειστικά για τις ανάγκες 

υλοποίησης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

13.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται 
ουσιώδεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να 
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν 
μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

13.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
14.1 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. 
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14.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα, το δε τέταρτο θα υποβληθεί στην Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

Κωνσταντίνος Π. 
Μπακογιάννης 

Για τον Δήμο Δελφών 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Αθανάσιος 
Παναγιωτόπουλος 

Για την «Φωκική 

Αναπτυξιακή Α.Ε.» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Ευάγγελος 
Κατσαγούνος 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει α)το σχέδιο της  Προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Δελφών 
και την Φωκική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  για το  έργο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ’’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & 
ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ’’» και β) ορίζει  εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης , όπως στο 
συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  
ως ακολούθως:       

    Τον Δημητρέλο Χρήστο ως πρόεδρο, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας,  
    με αναπληρωτή του την Κουτσού Αλεξάνδρα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας. 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - 
Βαγγέλης Αποστόλου». 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς 
Ελλάδας». 
 

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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ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 
 

 

Μεταξύ 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

«Δήμου Δελφών» 

«Αναπτυξιακή Φωκική Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ» 

 

 

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  ::   

  

"Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση - υλοποίηση του έργου  

" Σχεδιασμός Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας Π.Ε.Φωκίδας΄΄  

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία, …-.......-2017 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Στην Λαμία σήμερα  την ………..……. του μηνός …………………………… του έτους 2017 
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, και η οποία θα αποκαλείται 
στο εξής, χάριν συντομίας, «Πρώτος Κύριος του Έργου»,  

β) Ο Δήμος Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Δήμαρχο Δελφών Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο «Δεύτερος Κύριος του Έργου». 

 γ) Η «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακη Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με 
διακριτικό τίτλο Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., που εδρεύει στην Άμφισσα και συγκεκριμένα 
στην οδό Γιδόγιαννου 31, Άμφισσα 33100, με ΑΦΜ 094209090 Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευάγγελο Κατσαγούνο και η οποία θα 
αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, «Φορέας Υλοποίησης», 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
10. Του 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. 

11. 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). 

12. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 

241Α /27- 12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 3203/84663 απόφαση 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2201Β΄της 28/06/2017 και ισχύει.  

13. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 

υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

14. Του 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. Του  ν.  4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

16. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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17. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

18. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.» και ιδιαιτέρως το άρθρο 3 -Σκοπός –Έργο –

Δραστηριότητες, σύμφωνα με το οποίο στο αντικείμενο της εταιρείας 

περιλαμβάνεται … «η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ-

μετόχων της …»   

Και σύμφωνα με :  

6. την με αριθμό ……………. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης 

7. την με αριθμό ……………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Δελφών για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης 

8. Την αριθμό με απόφαση …………. του Δ.Σ. της Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. 

περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της,  

9. την με αριθμό ………..απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αρ……./2017 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς.  

10. την με αριθμό ………..απόφαση ελέγχου νομιμότητας της 

αρ……./2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς.  

 

  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2017 έχει εντάξει την υλοποίηση του έργου (παροχή υπηρεσίας) με 

τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου “Σχεδιασμός 

Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας”»  Π.Ε Φωκίδας.  

Ο σχεδιασμός του κόμβου Δυτικής Εισόδου και Εξόδου Ιτέας περιλαμβάνει:  

α) τμήματα του κλάδου που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Δελφών, καθότι 

ο σχεδιασμός είναι εντός σχεδίου πόλεως και  

β) τμήματα του κλάδου που ανήκουν στην Π.Ε. Φωκίδας, καθότι ο σχεδιασμός είναι 

εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της Νέας Εθνικής Οδού Ιτέας –Ναυπάκτου. 
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Η προτεινόμενη εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για ένταξη σχετικής 
δράσης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που θα έχει ως αποτέλεσμα: 

 α) Τη διευθέτηση της κυκλοφορίας σε ένα κομβικό σημείο της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - 

Ναυπάκτου, όπου από περνούν καθημερινά 6.000 οχήματα 

β)  την ασφαλή σύνδεση της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου με το βιοτεχνικό πάρκο του 

Βάλτου, τον περιφερειακό της Ιτέας, την περιοχή των γαλλικών μόλων και την είσοδο - 

έξοδο της Ιτέας (δομημένη περιοχή εντός σχεδίου πόλεως) 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων 

μερών. Οι ενέργειες κάθε μέρους, στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, αποσκοπούν στη 

σύνταξη των αναγκαίων μελετών και στην ωρίμανση των διαδικασιών αδειοδότησης. 

Σκοπό της σύμβασης είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, για την 

ένταξη σχετικής δράσης, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να εξασφαλιστούν την επίτευξη 

του σκοπού που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συνίσταται στη 
δημιουργία πλήρους φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτουμένων τεχνικών 
σχεδίων και τευχών, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, με σκοπό την πλήρη αδειοδότηση σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και όπως κάθε φορά ισχύει - για τη δημοπράτηση & υλοποίηση του έργου  
“Σχεδιασμός Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας”.   

Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, ο τρίτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει - με την 
παρούσα σύμβαση – την υλοποίηση του έργου (υπηρεσία) «Τεχνικός Σύμβουλος για την 
ωρίμανση - υλοποίηση του έργου " Σχεδιασμός Κόμβου Δυτικής Εισόδου & Εξόδου Ιτέας 
Π.Ε.Φωκίδας”», στο πλαίσιο του οποίου θα προβεί στην συλλογή και επεξεργασία υπηρεσιακών 
και άλλων στοιχείων, στην παροχή συμβουλών σε τεχνικά ζητήματα και σε θέματα ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, προς χρήση από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη των απαιτουμένων 
μελετών. 

Η υλοποίηση της Υπηρεσίας θα γίνει κατά στάδια, κάθε ένα εκ των οποίων θα 

παραλαμβάνεται αυτοτελώς από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  μετά την 

σύμφωνα γνώμη της Δ.Τ.Ε. Φωκίδας και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο θα 

είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση του επόμενου σταδίου.  Ειδικότερα, τα στάδια 
καθορίζονται ως εξής: 

4.      Πρώτο Στάδιο θα ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Αποτύπωση, το 

Κτηματολογικό Διάγραμμα, η Γεωτεχνική Μελέτη, ο Γεωμετρικός 

Σχεδιασμός του Κόμβου και θα συνταχθεί η Προμελέτη των 

Κυκλοφοριακών Έργων, η Προμελέτη της Αποχέτευσης των Ομβρίων 

και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το πρώτο στάδιο θα 

διαρκέσει 2 μήνες.  
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5.      Δεύτερο Στάδιο θα ολοκληρωθεί ο Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του 

Κόμβου, η Οριστική Μελέτη των Κυκλοφοριακών Έργων, η Οριστική 

Μελέτη Αποχέτευσης των Ομβρίων, η Οριστική Μελέτη Σήμανσης και 

Ασφάλειας, η Οριστική Μελέτη Έργων Πρασίνου και η Οριστική Μελέτη 

του Ηλεκτροφωτισμού. Το δεύτερο στάδιο θα διαρκέσει 2 μήνες. 

6.     Τρίτο στάδιο θα συνταχθούν τα τεύχη προμέτρησης του έργου και τα 

συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου. Το τρίτο στάδιο θα διαρκέσει 

1 μήνες. 

Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων, το έργο (υπηρεσία) θα παραδοθεί συνολικά 

και θα υπάρξει ένα διάστημα τριάντα (30) ημερών για έλεγχο και έγκριση, έτσι ώστε να 

παραληφθεί αυτό στο σύνολό του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με την 

σύνταξη του σχετικού Πρακτικού.  Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή ελλείψεων, αυτές θα 

συμπληρωθούν  από την ΦΩΚΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση.  Αν στο διάστημα των τριάντα (30) ημερών δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε 

γίνεται αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

4.1.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:  

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Να παρέχει  στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 

παλαιότερες μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

 Να συντάξει τις απαιτούμενες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μελέτες για 

την άρτια ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου.  
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 Να χρηματοδοτήσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

5 της παρούσας.  

 4.2.  Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει  

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 

παλαιότερες μελέτες που έχει στη διάθεσή του. 

 Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.  

 Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του 

Έργου. 

 Να παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους όλα τα στοιχεία, σχέδια, 

κτηματολογικά διαγράμματα πίνακες και υφιστάμενες μελέτες στο τμήμα του σχεδίο υ 

πόλεως Ιτέας που γειτνιάζει με την περιοχή του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα 

πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Ιτέας. 

4.3.  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Την υλοποίηση της σύμβασης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως 

Τεχνικού Συμβούλου, ήτοι να προβαίνει στην συλλογή και επεξεργασία υπηρεσιακών και 

άλλων στοιχείων, στην παροχή συμβουλών σε τεχνικά ζητήματα και σε θέματα 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης, προς χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την σύνταξη των μελετών. 

 Να παρέχει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή προς την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας για την έγκαιρη και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση της 

παρούσας.  

 Να συμμετέχει με το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του, καθώς και με τα 

δικά του τεχνικά μέσα σε εργασίες πεδίου, δειγματοληψίες και έρευνες – όπου αυτό 

απαιτηθεί - προς βοήθεια της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας για την έντεχνη και 

έγκαιρη ολοκλήρωση της παρούσας.  

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου,  
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 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 συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου,  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου (παροχή 

υπηρεσίας) της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ 

(18.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει το πρόγραμμα 

«Περιφερειακοί ΚΑΠ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί στην ΦΩΚΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ως εξής: 

 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και αφού η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Σύμβασης προβεί στην σύνταξη πρακτικού που βεβαιώνει την 

ολοκλήρωση του σταδίου και την τήρηση των όρων της παρούσας, θα καταβληθεί 

ποσοστό 30% της αμοιβής, ήτοι 5.400,00 €. 

 Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου και την παραλαβή του από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα καταβληθεί ποσοστό 40%, ήτοι 7.200,00 €. 

 Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου του έργου και την παραλαβή του 

από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα καταβληθεί το ποσοστό 20% της 

αμοιβής, ήτοι 3.600 €. 

  Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και την παραλαβή του από 

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 

ποσοστό (10%) της αμοιβής, ήτοι 1.800 €. 

 Η παραλαβή κάθε σταδίου από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

παρούσας Σύμβασης θα αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό μετά την σύμφωνη 

γνώμη της ΔΤΕ Φωκίδας . 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

6.1  Η  διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με  την ολοκλήρωση όλων των 

σταδίων και την παραλαβής τους από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της παρούσας. 

6.2  Η προθεσμία υλοποίησης της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της στο οποίο 

περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα διαστήματα των επί μέρους σταδίων καθώς και τα 

κενά διαστήματα μεταξύ των σταδίων που αφορούν στην λήψη των απαιτούμενων 

εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . Οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις, που υπερβαίνουν το χρονικό αυτό διάστημα, γίνονται μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με αναλυτική 

τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης προς τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία 

αποφαίνονται αρμοδίως.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στην οποία θα 

εκτελεστεί το Έργο, για το οποίο αυτή καταρτίζεται.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται 
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης». 

8.2 Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,  και ειδικότερα: 

1. Ένα εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Φωκίδας, που ορίζεται ο: 

Δημητρέλος Χρήστος ως πρόεδρο , προϊστάμενος ΤΣΕ της ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας με 
αναπληρώτρια την Κουτσού Αλεξάνδρα προϊστάμενη ΤΔΠ της ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας 

2.Έναν εκπρόσωπο του «Δήμου Δελφών», που ορίζεται ο: 
............................................. με αναπληρωτή του τον .................................... οι 
οποίοι ορίστηκαν  με την ............../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»,  
3. Έναν εκπρόσωπο της «Αναπτυξιακής Φωκικής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α.», που 
ορίζεται ο: ................................................ με αναπληρωτή του τον 
.................................... οι οποίοι ορίστηκαν  με την ............../2017 απόφαση του 
Δ.Σ. της «Αναπτυξιακής Φωκικής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α.», 
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8.3 Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται για πρώτη φορά, με μέριμνα του πρώτου Κυρίου 
του Έργου –Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το συντονισμό της εργασίας.  

8.4 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, η διαπίστωση της 
τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της σύμβασης.  

8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 
της εγκαίρως και 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. 

8.6 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. 

8.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και 
έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της, συνεδριάζει δε στα Γραφεία της 
ΦΩΚΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ. 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 εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης.  

8.8 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. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

8.9 Οι λοιπές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

O Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης έναντι των Κυρίων του Έργου για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.   

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΠ97ΛΗ-ΨΩΙ



ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τους Κύριους του Έργου έναντι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας υλοποίησης.  

ΑΡΘΡΟ 12  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι 
δυνατή: 

 η απασχόληση προσωπικού των Κυρίων του Έργου στο 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.  

 η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων 

ή ακινήτων και εγκαταστάσεων των συμβαλλομένων, αποκλειστικά για τις ανάγκες 

υλοποίησης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

13.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται 
ουσιώδεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να 
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν 
μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

13.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
14.1 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. 
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14.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα, το δε τέταρτο θα υποβληθεί στην Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

Κωνσταντίνος Π. 
Μπακογιάννης 

Για τον Δήμο Δελφών 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Αθανάσιος 
Παναγιωτόπουλος 

Για την «Φωκική 

Αναπτυξιακή Α.Ε.» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Ευάγγελος 
Κατσαγούνος 
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