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          Στη Σπερχειάδα, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου 
Μακρακώμης στη Σπερχειάδα,  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.245158/614 Πρόσκλησης 
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 9η 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 5ο  

H.Δ. 
Έγκριση συμμετοχής σε Προγραμματική Σύμβαση   με την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. με 
τίτλο <<Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας 
μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας στην Π.Ε. Ευβοίας>> εξουσιοδότηση στον 
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την υπογραφή της και ορισμό δύο 
μελών με τους αναπληρωτές τους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης (ΚΕΠ). 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Φάνης Σπανός 
 
 

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 & 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 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 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο αναπληρωτής υπηρεσιακός  γραμματέας κ. 
Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
        Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 5ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Φάνη Σπανό,  ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. οικ. 1185/238727/31-10-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 

Το προτεινόμενο έργο αφορά ένα πλαίσιο συμφωνίας με την εταιρεία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ για την υλοποίηση δράσεων που 
στοχεύουν στην ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μέσω της αύξησης 
της ελκυστικότητας στην Π.Ε. Ευβοίας.  Η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος στα πλαίσια των 
στοχεύσεων της, και σε  συνεργασία με την εταιρεία της, Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε, 
επιθυμεί να  υλοποιήσει δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανάδειξης της 
χωρικής ενότητας της Π.Ε. Ευβοίας.  
Ακόμα και στην τρέχουσα εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και των ψηφιακών 
συναλλαγών η ανάγκη για μετακίνηση, έχει αυξηθεί.  
 

ΑΔΑ: ΩΧΥΠ7ΛΗ-ΝΒΝ



Η προσπελασιμότητα αποτελεί ένα από τα συστατικά της ελκυστικότητας των πόλεων και 
ευρύτερων χωρικών ενοτήτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τον τόπο εργασίας, κατοικίας επένδυσης αλλά και αναψυχής. Έχει παρατηρηθεί 
 ότι η ενισχύσει την προσπελασιμότητα με   απευθείας σύνδεση σημαντικών 
συγκοινωνιακών κόμβων με τοπικούς κόμβους, υποστηρίζει την τουριστική αλλά και 
επιχειρηματική κινητικότητα και παράγει αναπτυξιακά οφέλη. Η προσπελασιμότητα 
αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη περιοχών, περιφερειών 
και πόλεων.  θεωρείται ως “ένα συλλογικό όφελος και οδηγός της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών”.  Με την ίδια λογική, το επίπεδο της 
προσπελασιμότητας καθίσταται σημαντικό για το συγκριτικό πλεονέκτημα της θέσης και την 
ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής – είτε αυτή είναι  μια περιφέρεια, μια πόλη ή και ένας 
διάδρομος – σε σχέση με άλλες περιοχές. Το ειδικό βάρος της προσπελασιμότητας  ως 
προς την  περιφερειακή ανάπτυξη αποτυπώνεται στο επιχείρημα πως περιοχές με 
καλύτερη πρόσβαση είναι περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τελικά πιο 
επιτυχημένες. Η προσπελασιμότητα, ως έκφραση της ευκολίας ενός ατόμου στο να φτάσει 
σε μια περιοχή για να πάρει μέρος σε μια δραστηριότητα, ή με μια πιο ποσοτική ή ολική 
προσέγγιση της, σχετίζεται και με την υποκειμενικότητα της αντίληψης του ατόμου μεσω 
πολυκριτιριακής αξιολόγησης για την ευκολία ή δυσκολία πρόσβασης.  
 
Συνεπώς, η προσπελασιμότητα ως συνάρτηση ή ισοδύναμα, η ελκυστικότητα ενός 
προορισμού, είναι   αντιστρόφως ανάλογο μέγεθος  με την απόσταση, το χρόνο ταξιδιού  το 
κόστος, την δυσκολία πρόσβασης επιβίβασης -αποβίβασης.  
 
Παρά το γεγονός ότι η χωρική ενότητα  της  Εύβοιας  - ιδιαίτερα οι περιοχές της Χαλκίδος 
και της Ερέτριας- αν και είναι εξαιρετικά κοντά  το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, δεν 
ωφελείται όσο είναι δυνατόν από αυτή την γειτνίαση. Ένας λόγος είναι, η μη ύπαρξη 
απευθείας σύνδεσης από το αεροδρόμιο στην Χαλκίδα ή στην Ερέτρια ή και τα ΚΤΕΛ της 
Εύβοιας (κόμβος για τις εντός της Περιφερειακής Ενότητας διαδρομές).  Η έλλειψη αυτή 
έχει εντοπιστεί, τεθεί και από τις παραγωγικές τάξεις της Π.Ε. Ευβοίας, ιδιαίτερα από τον 
κλάδο των ξενοδόχων, τόσο άμεσα με σχετικά αιτήματα προς στην Περιφέρεια όσο  και με 
αναφορές στον τύπο.   
 
Στη συνέχεια των παραπάνω συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο προγραμματικών εταίρων να 
υλοποιηθούν -για βραχύ διάστημα- δράσεις  που σχετίζονται με την στήριξη της λειτουργίας 
απευθείας σύνδεση του Διεθνούς Αεροδρόμιου Ελ Βενιζέλος με την Χαλκίδα, την εκτίμηση 
ωφελειών ή επιπτώσεων για τους δυνητικούς χρήστες της υπηρεσίας αυτής και την χωρική 
ενότητα της Π.Ε. Ευβοίας και την διάχυση μέσω ιστολογίου και κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης στους δυνητικούς χρήστες. 
 
Για το σκοπό  αυτό η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης των δράσεων θα 
υλοποιήσει το σύνθετο παραπάνω έργο μέσω των ακόλουθων   δράσεων:    
 
α. την εξασφάλιση τεσσάρων  δρομολογίων απευθείας συνδεσης Ελ Βενιζέλος -Χαλκίδα, 
ανά ήμερα και για 30 ημερολογιακές ημέρες (30χ8=240) και για δοκιμαστική περίοδο ενός 
μηνός, και αφορά την παροχή υπηρεσίας, με άμεσο στόχο την αύξηση του μέτρου της 
προσπελασιμότητας  και κατά συνέπεια της ελκυστικότητας για την χωρική ενότητα της ΠΕ 
Εύβοιας.   
β. την εκπόνηση έρευνας πεδίου σχετικά με το προφίλ, τις ανάγκες και την ικανοποίηση 
των χρηστών των δρομολογίων και την εκπόνηση έκθεσης για τον εντοπισμό των 
προϋποθέσεων -ποιοτικά   ποσοτικά- για την βιωσιμότητας της απευθείας σύνδεσης.   
γ. την δημιουργία ιστολογίου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και εν δυνάμει 
χρηστών της διαδρομής αλλά και την αξιολόγηση της υπηρεσίας αυτής μέσω 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικά, ερωτηματολογίου από τους δυνητικούς χρήστες παράλληλα με 
την δημιουργία  σελίδας  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος στα πλαίσια των στοχεύσεων της, και σε  συνεργασία 

με την εταιρεία της, Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε, επιθυμεί να  υλοποιήσει τις παραπάνω 
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δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανάδειξης της χωρικής ενότητας της Π.Ε. 
Ευβοίας.  
 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 
 

Το σχέδιο της ΠΣ με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και 
της επιχειρηματικότητας μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας στην Π.Ε. Ευβοίας 
>> το οποίο επισυνάπτεται 
 
Προτείνεται 

1. την έγκριση για συμμέτοχη στην  παραπάνω ΠΣ με την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 
2. τον ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους στην ΚΕΠ. 
3. την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κ Περιφερειάρχη κ. 

Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,για την υπογραφή της ΠΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010) 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 

«Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας 
μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας στην Π.Ε. Ευβοίας >> 

 
 

Σήμερα   - -2017, οι παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 
 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία  και 
εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο 
Π. Μπακογιάννη, 

 
Β. Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. που εδρεύει στη Χαλκίδα και εκπροσωπείται νόμιμα στην 
παρούσα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ Βαγγέλη Κουκουζα 
 

έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 

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

ii) του Ν.  3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις 
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291) 
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ΄ εφαρμογή του ν. 2362/1995, 

iii) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις», 

iv) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

v) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

vi) του άρθρου 225 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

vii) του Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
viii) του N.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιή-θηκε 

και συμπληρώθηκε με τους ν.2880/2001, ν.3230/2004, ν.3242/2004 και ν. 3345 /2005, 
    ix)             του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/95 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 
2738/99 για την κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ  Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όπως 
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αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 225 του Ν.3463/2006   του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 και την τροποποίηση του   Ν 4071/2012   
Συναφώς δηλώνεται ρητά ότι: 
α) Η Β) συμβαλλόμενη είναι ανώνυμη εταιρία  OTA Β βαθμού, στην μετοχική σύνθεση της 
οποίας συμμετέχουν ΟΤΑ Α και Β βαθμού και η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος κατέχοντας 
πλειοψηφία μεγαλύτερη του 95% των μετοχών, ενώ η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος συμμετέχει 
με 78,47%.   
β) Είναι εγγραμμένη με αριθμό μητρώου 25 στο Μητρώο των επιχειρήσεων ΟΤΑ, το οποίο 
τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4257/2014   
γ) Τα τελευταία έτη δραστηριοποιείται κυρίως με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, έχει υλοποιήσει   διάφορες επιστημονικές, αναπτυξιακές  δράσεις  μελέτες 
την τελευταία 15ετία.   
 
  

καθώς και  
 

    2. Tις Αποφάσεις : 
 

2.1  Την ..................Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ευβοίας 
Α.Ε. για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της 
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του κ. .................... για την υπο-γραφή της , 
2.2  Την αρ............... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, για την έγκριση σκοπιμότητας, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της 
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη   κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη 
για την υπογραφή της 
2.3 Την αρ. πρωτ. ........... Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: 
 
 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Β. Προοίμιο - σκοπός 
 Άρθρο 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της    

                Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής  

                Σύμβασης 
 Άρθρο 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου  

               στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης & Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης & αρμοδιότητες αυτής 

 Άρθρο 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
 Άρθρο 7: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 8: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών- 

                τελικές διατάξεις 
 Άρθρο 9: Ακροτελεύτιο  

 
 

Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ 
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    Η παρούσα συνεργασία αφορά την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού 
και της επιχειρηματικότητας στην χωρική ενότητα της Π.Ε Ευβοίας. Η Περιφέρεια Στερεά 
Ελλάδος στα πλαίσια των παραπάνω στοχεύσεων της και σε  συνεργασία με την εταιρεία της, 
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε, επιθυμεί να  υλοποιήσει ένα συνολο από δράσεις για την 
προώθηση της ανάπτυξης και της ανάδειξης της χωρικής ενότητας της Π.Ε. Ευβοίας, δράσεις 
που στοχεύουν στην υποβοήθηση της ελκυστικότητας της Εύβοιας ως τουριστικού αλλά και 
επιχειρηματικού προορισμού.   
 
Ακόμα και στην τρέχουσα εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και των ψηφιακών 
συναλλαγών η ανάγκη για μετακίνηση, στην πραγματικότητα έχει αυξηθεί. Η 
προσπελασιμότητα αποτελεί ένα από τα συστατικά της ελκυστικότητας των πόλεων και 
ευρύτερων χωρικών ενοτήτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τον τόπο εργασίας, κατοικίας επένδυσης αλλά και αναψυχής. Έχει παρατηρηθεί 
 ότι η ενισχύσει την προσπελασιμότητα με   απευθείας σύνδεση σημαντικών συγκοινωνιακών 
κόμβων με τοπικούς κόμβους, υποστηρίζει την τουριστική αλλά και επιχειρηματική 
κινητικότητα και παράγει αναπτυξιακά οφέλη. Η προσπελασιμότητα αναγνωρίζεται ως ένας 
σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη περιοχών, περιφερειών και πόλεων.  θεωρείται ως 
“ένα συλλογικό όφελος και οδηγός της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών”. 
 Με την ίδια λογική, το επίπεδο της προσπελασιμότητας καθίσταται σημαντικό για το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της θέσης και την ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής – είτε αυτή είναι 
 μια περιφέρεια, μια πόλη ή και ένας διάδρομος – σε σχέση με άλλες περιοχές. Το ειδικό 
βάρος της προσπελασιμότητας  ως προς την  περιφερειακή ανάπτυξη αποτυπώνεται στο 
επιχείρημα πως περιοχές με καλύτερη πρόσβαση είναι περισσότερο παραγωγικές και 
ανταγωνιστικές και τελικά πιο επιτυχημένες. Η προσπελασιμότητα, ως έκφραση της ευκολίας 
ενός ατόμου στο να φτάσει σε μια περιοχή για να πάρει μέρος σε μια δραστηριότητα, ή με 
μια πιο ποσοτική ή ολική προσέγγιση της, σχετίζεται και με την υποκειμενικότητα της 
αντίληψης του ατόμου μεσω πολυκριτιριακής αξιολόγησης για την ευκολία ή δυσκολία 
πρόσβασης.  
 
Συνεπώς, η προσπελασιμότητα ως συνάρτηση ή ισοδύναμα, η ελκυστικότητα ενός 
προορισμού, είναι   αντιστρόφως ανάλογο μέγεθος  με την απόσταση, το χρόνο ταξιδιού  το 
κόστος, την δυσκολία πρόσβασης επιβίβασης -αποβίβασης.  
 
Παρά το γεγονός ότι η χωρική ενότητα  της  Εύβοιας  - ιδιαίτερα οι περιοχές της Χαλκίδος και 
της Ερέτριας- αν και είναι εξαιρετικά κοντά  το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, δεν 
ωφελείται όσο είναι δυνατόν από αυτή την γειτνίαση. Ένας λόγος είναι, η μη ύπαρξη 
απευθείας σύνδεσης από το αεροδρόμιο στην Χαλκίδα ή στην Ερέτρια ή και τα ΚΤΕΛ της 
Εύβοιας (κόμβος για τις εντός της Περιφερειακής Ενότητας διαδρομές).  Η έλλειψη αυτή έχει 
εντοπιστεί, τεθεί και από τις παραγωγικές τάξεις της Π.Ε. Ευβοίας, ιδιαίτερα από τον κλάδο 
των ξενοδόχων, τόσο άμεσα με σχετικά αιτήματα προς στην Περιφέρεια όσο  και με αναφορές 
στον τύπο.   
 
Στη συνέχεια των παραπάνω συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο προγραμματικών εταίρων να 
υλοποιηθούν -για βραχύ διάστημα- δράσεις  που σχετίζονται με την στήριξη της λειτουργίας 
απευθείας σύνδεση του Διεθνούς Αεροδρόμιου Ελ Βενιζέλος με την Χαλκίδα, την εκτίμηση 
ωφελειών ή επιπτώσεων για τους δυνητικούς χρήστες της υπηρεσίας αυτής και την χωρική 
ενότητα της Π.Ε. Ευβοίας και την διάχυση μέσω ιστολογίου και κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
στους δυνητικούς χρήστες. 
 
Για το σκοπό  αυτό η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης των δράσεων θα 
υλοποιήσει το σύνθετο παραπάνω έργο μέσω των ακόλουθων   δράσεων:    
 
α. την εξασφάλιση τεσσάρων  δρομολογίων απευθείας συνδεσης Ελ Βενιζέλος -Χαλκίδα, ανά 
ήμερα και για 30 ημερολογιακές ημέρες (30χ8=240) και για δοκιμαστική περίοδο ενός 
μηνός, και αφορά την παροχή υπηρεσίας, με άμεσο στόχο την αύξηση του μέτρου της 
προσπελασιμότητας  και κατά συνέπεια της ελκυστικότητας για την χωρική ενότητα της ΠΕ 
Εύβοιας.   
β. την εκπόνηση έρευνας πεδίου σχετικά με το προφίλ, τις ανάγκες και την ικανοποίηση των 
χρηστών των δρομολογίων και την εκπόνηση έκθεσης για τον εντοπισμό των προϋποθέσεων -
ποιοτικά   ποσοτικά- για την βιωσιμότητας της απευθείας σύνδεσης.   
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γ. την δημιουργία ιστολογίου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και εν δυνάμει χρηστών 
της διαδρομής αλλά και την αξιολόγηση της υπηρεσίας αυτής μέσω συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικά, ερωτηματολογίου από τους δυνητικούς χρήστες παράλληλα με την δημιουργία 
 σελίδας  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1:  
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συμβαλλομένων μερών, ώστε με τη συμβολή και την συνδρομή του καθενός εταίρου, να 
δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται 
στο προηγούμενο άρθρο και από την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο 
προοίμιο θα παραχθούν τα παρακάτω παραδοτέα: 

 

ΔΡΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΑΞΙΕΣ 
 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ -ΕΛ ΒΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΗΝΑ 2 
Χ4 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 240 24.700 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 1 5.100 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1 1200 

  30.000 
ΑΡΘΡΟ 2:  

Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης   
 

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η ισχύς της 
και λήγει με την ολοκλήρωση των δράσεων όπως περιγράφονται παραπάνω  .  

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.  
Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσης. 
 

ΔΡΑΣΗ 1ο μήνας 2ο μήνας 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ -ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΗΝΑ 2 
Χ4 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ χ    
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑΣ χ χ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ χ χ 
 

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, με 
αιτιολογημένη γραπτή Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν 
αυτό απαιτηθεί  από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε για λόγους έκτακτης ανάγκης.    

 
ΑΡΘΡΟ 3:  

Προϋπολογισμός – πόροι & τρόπος χρηματοδότησης  της Προγραμματικής Σύμβασης 
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Η προεκτιμώμενη κόστος για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ορίζεται   στο ύψος των 
τριάντα χιλιάδων € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις της 
................................................ 
    Η αμοιβή της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. για την παροχή του συνόλου των ανωτέρω 
περιγραφομένων υπηρεσιών και την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων καθορίζεται στα 
συνολικά 30.000 €, και θα καταβληθεί:    

1.  1.200 ευρώ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της παρούσης 

2. το υπόλοιπο μετά το πέρας των εργασιών και την παράδοση όλων 
των παραδοτέων, μοναδικός όρος για την καταβολή του υπολοίπου 
ποσού στην Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. είναι η βεβαίωση από την 
ΚΕΠ   

 
ΑΡΘΡΟ 4:  

Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης 
 

    Οι δράσεις της παρούσης θα εκτελεσθούν από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία  τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5:  
Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου στα πλαίσια της 

Προγραμματικής Σύμβασης  
& Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης & αρμοδιότητες αυτής 

 
1. «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
2. «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 
3.  Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής τα 

συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνούν στη συγκρότηση της  Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, για  την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 
2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-
06-10) . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από 
εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που ορίζονται ακολούθως: δύο 
εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και  ένας εκπρόσωπος από 
την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., που θα ορισθούν με αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Ευβοίας. 

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας ορίζονται οι : 
1. Η ...................  υπάλληλος της Δ/νσης ...................................., ως πρόεδρος της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του ..................... υπάλληλο της 
Δ/νσης ........................................... 
2. Ο ......................υπάλληλος της Δ/νσης ..............................., με αναπληρωτή του 
την ..................................  υπάλληλο της Δ/νσης ............................................................ 

 
Για την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.: 
O ................................, με αναπληρωτή του τον  ..............................., 

Μέλος του Δ.Σ. 
Ο εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. και οι εκπρόσωποι της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  θα ορισθούν με Αποφάσεις του οικείου 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα.  

Αντικείμενο της Κ.Ε.Π είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του 
αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 
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συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρμογής της.  

Πρόεδρος της Κ.Ε.Π ορίζεται  εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και συγκεκριμένα  ................................................ 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής, που ορίζεται με απόφασή 
της.  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου 
τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να 
γνωστοποιήσουν εγγράφως την αλλαγή αυτή στους λοιπούς συμβαλλόμενους.   

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει με την παρουσία όλων των 
μελών της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του 
προέδρου , στην οποία ορίζονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και 
ο τόπος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Π λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

Η Κ.Ε.Π αποφασίζει αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις του 
χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης, αν αυτό απαιτηθεί από 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής 
του έργου, είτε λόγω εκτάκτων αναγκών.  

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και 
φυλάσσονται από τον γραμματέα  της Επιτροπής.  

Η Κ.Ε.Π λειτουργεί ως συλλογικό όργανο του δημοσίου και η λειτουργία 
της διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί  συλλογικών οργάνων του 
δημοσίου. Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6:  

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα  με τα όσα 
ορίζονται στο Νόμο και τη Σύμβαση. Στο τέλος του έργου υποχρεούται να υποβάλει 
απολογισμό και τα παραδοτέα που ορίζονται στη σύμβαση. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
·         Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το   προσωπικό και τους συνεργάτες φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που θα απασχοληθεί από την Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης   
·         Να ορίζει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης.   
·         Να διαθέτει δωρεάν  στον φορέα υλοποίησης, χώρο στην   στην Περιφερειακή ενότητα 
Ευβοίας για τις ανάγκες του έργου εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Β συμβαλλόμενο. 
·         Να χρηματοδοτεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 
3 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7:  
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός των όσων 

αποφασίζει η Κ.Ε.Π του άρθρου 5, απαιτείται κοινή γραπτή συμφωνία όλων των 
συμβαλλομένων μελών, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών τους οργάνων. Η μη 
άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη 
σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε 
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την 
παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: 

Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών-τελικές διατάξεις 
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Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς 
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος 
το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η 
παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 
καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα 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 δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν 
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. Κάθε διαφορά 
μεταξύ των συμβαλλομένων μελών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας, δύναται να επιλύεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια της Λαμίας.  
 

ΆΡΘΡΟ 9:  
Ακροτελεύτιο 

 
Σε περίπτωση ματαίωσης δράσεων του Προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί 
ορίζονται με βάση την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, οι συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.   
Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση ματαίωσης κάποιας εκ των δράσεων του Προγράμματος 
λόγω κακών καιρικών συνθηκών πάσης φύσεως, ο Φορέας Υλοποίησης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 30 ημέρες. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση 
των αρμοδίων οργάνων. 
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.Η παρούσα σύμβαση 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

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

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία,  α) εγκρίνει τη συμμετοχή στη Προγραμματική Σύμβαση  με την  
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. με τίτλο <<Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του 
τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας στην 
Π.Ε. Ευβοίας>> β)ορίζει ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα 
με το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
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 Λιάσκου Μαριάννα-Ελπίδα υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, 
ως πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρώτρια την 
Σιώζου Ελευθερία, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας 

 Πέππας Νικόλαος υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας με 
αναπληρωτή του τον Πιλάτη Γεώργιο υπάλληλο της Δ/νση ς Ανάπτυξης Π.Ε. 
Εύβοιας 

και γ) εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη  για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά 
- Βαγγέλης Αποστόλου» και  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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010) 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 
«Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας 

μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας στην Π.Ε. Ευβοίας >> 
 

 
Σήμερα   - -2017, οι παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 
 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία  και 
εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο 
Π. Μπακογιάννη, 

 
Β. Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. που εδρεύει στη Χαλκίδα και εκπροσωπείται νόμιμα στην 
παρούσα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ Βαγγέλη Κουκουζα 
 

έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 

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

x) του Ν.  3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις 
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291) 
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ΄ εφαρμογή του ν. 2362/1995, 

xi) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις», 

xii) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

xiii) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

xiv) του άρθρου 225 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

xv) του Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
xvi) του N.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιή-θηκε 

και συμπληρώθηκε με τους ν.2880/2001, ν.3230/2004, ν.3242/2004 και ν. 3345 /2005, 
    ix)             του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/95 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 
2738/99 για την κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ  Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 225 του Ν.3463/2006   του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 και την τροποποίηση του   Ν 4071/2012   
Συναφώς δηλώνεται ρητά ότι: 
α) Η Β) συμβαλλόμενη είναι ανώνυμη εταιρία  OTA Β βαθμού, στην μετοχική σύνθεση της 
οποίας συμμετέχουν ΟΤΑ Α και Β βαθμού και η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος κατέχοντας 
πλειοψηφία μεγαλύτερη του 95% των μετοχών, ενώ η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος συμμετέχει 
με 78,47%.   
β) Είναι εγγραμμένη με αριθμό μητρώου 25 στο Μητρώο των επιχειρήσεων ΟΤΑ, το οποίο 
τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4257/2014   
γ) Τα τελευταία έτη δραστηριοποιείται κυρίως με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, έχει υλοποιήσει   διάφορες επιστημονικές, αναπτυξιακές  δράσεις  μελέτες 
την τελευταία 15ετία.   
 
  

καθώς και  
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    2. Tις Αποφάσεις : 
 

2.1  Την ..................Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ευβοίας 
Α.Ε. για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της 
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του κ. .................... για την υπο-γραφή της , 
2.2  Την αρ............... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, για την έγκριση σκοπιμότητας, την αποδοχή των όρων και τη σύναψη της 
παρούσας, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη   κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη 
για την υπογραφή της 
2.3 Την αρ. πρωτ. ........... Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αυτής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: 
 
 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Β. Προοίμιο - σκοπός 
 Άρθρο 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της    

                Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής  

                Σύμβασης 
 Άρθρο 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου  

               στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης & Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης & αρμοδιότητες αυτής 

 Άρθρο 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
 Άρθρο 7: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 
 Άρθρο 8: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών- 

                τελικές διατάξεις 
 Άρθρο 9: Ακροτελεύτιο  

 
 

Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ 
 

    Η παρούσα συνεργασία αφορά την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού 
και της επιχειρηματικότητας στην χωρική ενότητα της Π.Ε Ευβοίας. Η Περιφέρεια Στερεά 
Ελλάδος στα πλαίσια των παραπάνω στοχεύσεων της και σε  συνεργασία με την εταιρεία της, 
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε, επιθυμεί να  υλοποιήσει ένα συνολο από δράσεις για την 
προώθηση της ανάπτυξης και της ανάδειξης της χωρικής ενότητας της Π.Ε. Ευβοίας, δράσεις 
που στοχεύουν στην υποβοήθηση της ελκυστικότητας της Εύβοιας ως τουριστικού αλλά και 
επιχειρηματικού προορισμού.   
 
Ακόμα και στην τρέχουσα εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και των ψηφιακών 
συναλλαγών η ανάγκη για μετακίνηση, στην πραγματικότητα έχει αυξηθεί. Η 
προσπελασιμότητα αποτελεί ένα από τα συστατικά της ελκυστικότητας των πόλεων και 
ευρύτερων χωρικών ενοτήτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τον τόπο εργασίας, κατοικίας επένδυσης αλλά και αναψυχής. Έχει παρατηρηθεί 
 ότι η ενισχύσει την προσπελασιμότητα με   απευθείας σύνδεση σημαντικών συγκοινωνιακών 
κόμβων με τοπικούς κόμβους, υποστηρίζει την τουριστική αλλά και επιχειρηματική 
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κινητικότητα και παράγει αναπτυξιακά οφέλη. Η προσπελασιμότητα αναγνωρίζεται ως ένας 
σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη περιοχών, περιφερειών και πόλεων.  θεωρείται ως 
“ένα συλλογικό όφελος και οδηγός της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών”. 
 Με την ίδια λογική, το επίπεδο της προσπελασιμότητας καθίσταται σημαντικό για το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της θέσης και την ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής – είτε αυτή είναι 
 μια περιφέρεια, μια πόλη ή και ένας διάδρομος – σε σχέση με άλλες περιοχές. Το ειδικό 
βάρος της προσπελασιμότητας  ως προς την  περιφερειακή ανάπτυξη αποτυπώνεται στο 
επιχείρημα πως περιοχές με καλύτερη πρόσβαση είναι περισσότερο παραγωγικές και 
ανταγωνιστικές και τελικά πιο επιτυχημένες. Η προσπελασιμότητα, ως έκφραση της ευκολίας 
ενός ατόμου στο να φτάσει σε μια περιοχή για να πάρει μέρος σε μια δραστηριότητα, ή με 
μια πιο ποσοτική ή ολική προσέγγιση της, σχετίζεται και με την υποκειμενικότητα της 
αντίληψης του ατόμου μεσω πολυκριτιριακής αξιολόγησης για την ευκολία ή δυσκολία 
πρόσβασης.  
 
Συνεπώς, η προσπελασιμότητα ως συνάρτηση ή ισοδύναμα, η ελκυστικότητα ενός 
προορισμού, είναι   αντιστρόφως ανάλογο μέγεθος  με την απόσταση, το χρόνο ταξιδιού  το 
κόστος, την δυσκολία πρόσβασης επιβίβασης -αποβίβασης.  
 
Παρά το γεγονός ότι η χωρική ενότητα  της  Εύβοιας  - ιδιαίτερα οι περιοχές της Χαλκίδος και 
της Ερέτριας- αν και είναι εξαιρετικά κοντά  το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, δεν 
ωφελείται όσο είναι δυνατόν από αυτή την γειτνίαση. Ένας λόγος είναι, η μη ύπαρξη 
απευθείας σύνδεσης από το αεροδρόμιο στην Χαλκίδα ή στην Ερέτρια ή και τα ΚΤΕΛ της 
Εύβοιας (κόμβος για τις εντός της Περιφερειακής Ενότητας διαδρομές).  Η έλλειψη αυτή έχει 
εντοπιστεί, τεθεί και από τις παραγωγικές τάξεις της Π.Ε. Ευβοίας, ιδιαίτερα από τον κλάδο 
των ξενοδόχων, τόσο άμεσα με σχετικά αιτήματα προς στην Περιφέρεια όσο  και με αναφορές 
στον τύπο.   
 
Στη συνέχεια των παραπάνω συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο προγραμματικών εταίρων να 
υλοποιηθούν -για βραχύ διάστημα- δράσεις  που σχετίζονται με την στήριξη της λειτουργίας 
απευθείας σύνδεση του Διεθνούς Αεροδρόμιου Ελ Βενιζέλος με την Χαλκίδα, την εκτίμηση 
ωφελειών ή επιπτώσεων για τους δυνητικούς χρήστες της υπηρεσίας αυτής και την χωρική 
ενότητα της Π.Ε. Ευβοίας και την διάχυση μέσω ιστολογίου και κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
στους δυνητικούς χρήστες. 
 
Για το σκοπό  αυτό η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης των δράσεων θα 
υλοποιήσει το σύνθετο παραπάνω έργο μέσω των ακόλουθων   δράσεων:    
 
α. την εξασφάλιση τεσσάρων  δρομολογίων απευθείας συνδεσης Ελ Βενιζέλος -Χαλκίδα, ανά 
ήμερα και για 30 ημερολογιακές ημέρες (30χ8=240) και για δοκιμαστική περίοδο ενός 
μηνός, και αφορά την παροχή υπηρεσίας, με άμεσο στόχο την αύξηση του μέτρου της 
προσπελασιμότητας  και κατά συνέπεια της ελκυστικότητας για την χωρική ενότητα της ΠΕ 
Εύβοιας.   
β. την εκπόνηση έρευνας πεδίου σχετικά με το προφίλ, τις ανάγκες και την ικανοποίηση των 
χρηστών των δρομολογίων και την εκπόνηση έκθεσης για τον εντοπισμό των προϋποθέσεων -
ποιοτικά   ποσοτικά- για την βιωσιμότητας της απευθείας σύνδεσης.   
γ. την δημιουργία ιστολογίου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και εν δυνάμει χρηστών 
της διαδρομής αλλά και την αξιολόγηση της υπηρεσίας αυτής μέσω συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικά, ερωτηματολογίου από τους δυνητικούς χρήστες παράλληλα με την δημιουργία 
 σελίδας  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1:  
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συμβαλλομένων μερών, ώστε με τη συμβολή και την συνδρομή του καθενός εταίρου, να 
δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται 
στο προηγούμενο άρθρο και από την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο 
προοίμιο θα παραχθούν τα παρακάτω παραδοτέα: 

 

ΔΡΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΑΞΙΕΣ 
 

ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ -ΕΛ ΒΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΗΝΑ 2 
Χ4 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 240 24.700 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 1 5.100 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1 1200 

  30.000 
ΑΡΘΡΟ 2:  

Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης   
 

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η ισχύς της 
και λήγει με την ολοκλήρωση των δράσεων όπως περιγράφονται παραπάνω  .  

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.  
Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσης. 
 

ΔΡΑΣΗ 1ο μήνας 2ο μήνας 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ -ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΗΝΑ 2 
Χ4 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ χ    
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑΣ χ χ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ χ χ 
 

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, με 
αιτιολογημένη γραπτή Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν 
αυτό απαιτηθεί  από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε για λόγους έκτακτης ανάγκης.    

 
ΑΡΘΡΟ 3:  

Προϋπολογισμός – πόροι & τρόπος χρηματοδότησης  της Προγραμματικής Σύμβασης 
  

 
Η προεκτιμώμενη κόστος για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ορίζεται   στο ύψος των 

τριάντα χιλιάδων € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις της 
................................................ 
    Η αμοιβή της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. για την παροχή του συνόλου των ανωτέρω 
περιγραφομένων υπηρεσιών και την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων καθορίζεται στα 
συνολικά 30.000 €, και θα καταβληθεί:    

3.  1.200 ευρώ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της παρούσης 

4. το υπόλοιπο μετά το πέρας των εργασιών και την παράδοση όλων 
των παραδοτέων, μοναδικός όρος για την καταβολή του υπολοίπου 
ποσού στην Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. είναι η βεβαίωση από την 
ΚΕΠ   

 
ΑΡΘΡΟ 4:  

Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης 
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    Οι δράσεις της παρούσης θα εκτελεσθούν από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία  τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5:  
Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου στα πλαίσια της 

Προγραμματικής Σύμβασης  
& Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης & αρμοδιότητες αυτής 

 
3. «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
4. «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 
3.  Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής τα 

συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνούν στη συγκρότηση της  Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, για  την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 
2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-
06-10) . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από 
εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που ορίζονται ακολούθως: δύο 
εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και  ένας εκπρόσωπος από 
την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., που θα ορισθούν με αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Ευβοίας. 

Για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας ορίζονται οι : 
3. Η ...................  υπάλληλος της Δ/νσης ...................................., ως πρόεδρος της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του ..................... υπάλληλο της 
Δ/νσης ........................................... 
4. Ο ......................υπάλληλος της Δ/νσης ..............................., με αναπληρωτή του 
την ..................................  υπάλληλο της Δ/νσης ............................................................ 

 
Για την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.: 
O ................................, με αναπληρωτή του τον  ..............................., 

Μέλος του Δ.Σ. 
Ο εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. και οι εκπρόσωποι της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  θα ορισθούν με Αποφάσεις του οικείου 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα.  

Αντικείμενο της Κ.Ε.Π είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του 
αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρμογής της.  

Πρόεδρος της Κ.Ε.Π ορίζεται  εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και συγκεκριμένα  ................................................ 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής, που ορίζεται με απόφασή 
της.  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου 
τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να 
γνωστοποιήσουν εγγράφως την αλλαγή αυτή στους λοιπούς συμβαλλόμενους.   

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει με την παρουσία όλων των 
μελών της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του 
προέδρου , στην οποία ορίζονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και 
ο τόπος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Π λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών.  
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Η Κ.Ε.Π αποφασίζει αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις του 
χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης, αν αυτό απαιτηθεί από 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής 
του έργου, είτε λόγω εκτάκτων αναγκών.  

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και 
φυλάσσονται από τον γραμματέα  της Επιτροπής.  

Η Κ.Ε.Π λειτουργεί ως συλλογικό όργανο του δημοσίου και η λειτουργία 
της διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί  συλλογικών οργάνων του 
δημοσίου. Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6:  

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα  με τα όσα 
ορίζονται στο Νόμο και τη Σύμβαση. Στο τέλος του έργου υποχρεούται να υποβάλει 
απολογισμό και τα παραδοτέα που ορίζονται στη σύμβαση. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
·         Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το   προσωπικό και τους συνεργάτες φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που θα απασχοληθεί από την Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης   
·         Να ορίζει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης.   
·         Να διαθέτει δωρεάν  στον φορέα υλοποίησης, χώρο στην   στην Περιφερειακή ενότητα 
Ευβοίας για τις ανάγκες του έργου εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Β συμβαλλόμενο. 
·         Να χρηματοδοτεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 
3 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7:  
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός των όσων 

αποφασίζει η Κ.Ε.Π του άρθρου 5, απαιτείται κοινή γραπτή συμφωνία όλων των 
συμβαλλομένων μελών, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών τους οργάνων. Η μη 
άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη 
σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε 
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την 
παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: 

Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών-τελικές διατάξεις 
 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς 
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος 
το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η 
παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 
καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα 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 δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν 
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. Κάθε διαφορά 

ΑΔΑ: ΩΧΥΠ7ΛΗ-ΝΒΝ



μεταξύ των συμβαλλομένων μελών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας, δύναται να επιλύεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια της Λαμίας.  
 

ΆΡΘΡΟ 9:  
Ακροτελεύτιο 

 
Σε περίπτωση ματαίωσης δράσεων του Προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί 
ορίζονται με βάση την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, οι συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.   
Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση ματαίωσης κάποιας εκ των δράσεων του Προγράμματος 
λόγω κακών καιρικών συνθηκών πάσης φύσεως, ο Φορέας Υλοποίησης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 30 ημέρες. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση 
των αρμοδίων οργάνων. 
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.Η παρούσα σύμβαση 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
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