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          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΠΑΜΑ  
 

Από το αρικμ. 4/7-4-2017  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ  
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων Π..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  επτά (7) του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 
15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 27581 / 1129/30-3-2017   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Σηζνθ) Σαπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Σφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.ίμου – Σάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ  
6.πανοποφλου – άρρα Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 
10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.ιαράβασ Κων/νοσ 12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 
15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.πυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 21.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 22.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 23.Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ 24.Πάικασ πυρίδων 25.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 
26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ζάκασ Γεϊργιοσ 29.Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 30.Ζιϊβασ 
Βαςίλειοσ 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ πυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ  

τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Θωμάσ Πιτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ  2. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 3. 
Βαγγελισ Απόςτολοσ 4.Σςιάρα ταυροφλα 5.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ  6.Βαςιλάκθσ Περικλισ 7.Ζάψασ Γεϊργιοσ 8.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ), τακτικά μζλθ 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  
και  Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ.Δθμ. ιϊλοσ, υπθρεςιακοί 
παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Εκτόσ Ημεριςιασ 
Διάταξθσ, κζμα: 

           ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  
 Θζμα 3

ο 

 ======== 
Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ για το ζργο "τερζωςθ, Αποκατάςταςθ, Αναςτιλωςθ, Ανάδειξθ Γζφυρασ 

Αράχκου ςτθν Πλάκα" 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα του άρκρου 100, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8 του Ν. 4071/2012 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 
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3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σο γεγονόσ ότι λόγω τθσ ιδιαίτερθσ  ςοβαρότθτασ και ςπουδαιότθτασ του κζματοσ, επιβλικθκε θ  ςυηιτθςι  και λιψθ 

ςχετικισ απόφαςθσ  από το Περιφερειακό υμβοφλιο, ςφμφωνα  με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 164 του 

Ν. 3852/2010 

5. Σο ςχζδιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Άρκρο 100, Ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 8 Ν.4071/2012), για το χαρακτθριςμζνο ωσ ειδικό και επείγον,  ζργο: «ΣΕΡΕΩΗ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ, 

ΑΝΑΣΗΛΩΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΤΡΑ ΑΡΑΧΘΟΤ ΣΗΝ ΠΛΑΚΑ», με ςυμβαλλόμενα μζρθ τα Τπουργεία Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Τποδομϊν και Μεταφορϊν, τθν Περιφζρεια Ηπείρου, το Διμο Βορείων 

Σηουμζρκων, το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(ςυνθμμζνα με α/α:  22 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..)  

6. Σθν επί του κζματοσ ειςιγθςθ, όπωσ τθν ανζπτυξε  κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ ο  κ. Περιφερειάρχθσ  

7. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 

Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ:4/21/7-4-2017) 

Α. Εγκρίνει τθ ςφναψθ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, με ςυμβαλλόμενουσ φορείσ τα Τπουργεία 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Τποδομϊν και Μεταφορϊν, τθν Περιφζρεια Ηπείρου, το Διμο 

Βορείων Σηουμζρκων, το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ,  για το ζργο «ΣΕΡΕΩΗ, 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ, ΑΝΑΣΗΛΩΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΤΡΑ ΑΡΑΧΘΟΤ ΣΗΝ ΠΛΑΚΑ»,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ  

του ΧΕΔΙΟΤ αυτισ, όπωσ κατατζκθκε  και επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα απόφαςθ,  αποτελϊντασ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Ειδικότερα, με τθν ωσ άνω ςφμβαςθ, θ Περιφζρεια Ηπείρου αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ:  

α. να παρζχει το ςφνολο του επιςτθμονικοφ υλικοφ, των μελετών και των ζργων, που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ 

προθγοφμενθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ ωσ φορζασ υλοποίθςισ τθσ, ώςτε να μεταφερκεί θ ςθμαντικι εμπειρία που 

αποκτικθκε, με ςτόχο τθν αρτιότερθ εκτζλεςθ του ζργου. 

β. να μεταφζρει το επιςτθμονικό υλικό που παριχκθ και αφορά ςτθ διάςωςθ του αυκεντικοφ υλικοφ τθσ γζφυρασ ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ, με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ του κατά τθν αναςτιλωςθ ι για ερευνθτικοφσ λόγουσ/ 

ανάδειξι του. 

γ. να παρζχει κάκε δυνατι και αναγκαία πλθροφορία και βοικεια ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ για τθν εμπρόκεςμθ 

υλοποίθςθ όςων προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

δ. να ελζγχει και να ςυντθρεί ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ τισ προςβάςεισ προσ το ζργο. 

ε. να ςυνεργάηεται με τα άλλα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 

απρόςκοπτθ υλοποίθςθ  και  λειτουργία του ζργου.   

ςτ. να ςυμμετζχει ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του ζργου του άρκρου 9. 

η. να ςυμμετζχει ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του ζργου του άρκρου 10 με ζνα μζλοσ.  

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΟΝ7Λ9-Σ07



[3] 

 

- Ορίηει ωσ εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του ζργου του άρκρου 9, τον 

Περιφερειάρχθ Ηπείρου κ. Αλζξανδρο Καχριμάνθ και αναπλθρϊτρια αυτοφ τθν κα Καλογιάννθ Θεοδϊρα (Σατιάνα), 

Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ιωαννίνων . 

- Ορίηει ωσ εκπρόςωπο (μζλοσ)  τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του ζργου του άρκρου 10, τον κ. 

Γεϊργιο μφρθ, Επίκουρο Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων   

 

Β. Εξουςιοδοτείται Περιφερειάρχθσ Ηπείρου κ. Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, 

για τθν υπογραφι τθσ ωσ άνω φμβαςθσ 

 
 
 
θμειϊνεται ότι: 
1. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», που ψήφιςε θετικά, τόνιςε ότι θα ήθελαν να ζχουν μια απάντηςη γιατί υποβαθμίςτηκε ο ρόλοσ 

τησ Περιφζρειασ και αναβαθμίςθηκε ο ρόλοσ του Υπουργείου για την εξζλιξη του ζργου 

 

2. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», που ψήφιςε επίςησ θετικά, τόνιςε την ανάγκη λήψησ απόφαςησ από το Π.Σ. να 

προχωρήςει αυτό το ζργο τϊρα, γιατί μζχρι ςήμερα δεν ζχουν γίνει ςημαντικά πράγματα και αμφιςβητείται τελικά αν και το Υπουργείο θα 

το «τρζξει». 

 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

  ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Η Αντιπρόεδροσ του  Π. 
Η Πρακτικογράφοσ         Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι - Κοίλια 
 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιςυνάπτεται το χζδιο:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
για το ζργο «ΣΕΡΕΩΗ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ, ΑΝΑΣΗΛΩΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΤΡΑ ΑΡΑΧΘΟΤ ΣΗΝ ΠΛΑΚΑ» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

(Άξζξν 100, Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 Ν.4071/2012) 

ΔΡΓΟ: 

« ΣΔΡΔΩΖ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ, ΑΝΑΣΖΛΩΖ, ΑΝΑΓΔΗΞΖ  

ΓΔΦΤΡΑ ΑΡΑΥΘΟΤ ΣΖΝ ΠΛΑΚΑ» 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα,……………….., νη παξαθάησ θνξείο θαινύκελνη ζην εμήο «πκβαιιόκελνη»: 

 

α)   Σν ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ. Γεκήηξε 

Παπαδεκεηξίνπ 

 

β)  Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηελ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θα Λπδία 

Κνληόξδνπ  

 

γ) Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Τπνπξγό θ. Υξήζην πίξηδε 

 

δ)  Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ θ. Αιέμαλδξν Καρξηκάλε 

 

ε)  Ο Γήκνο Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από ην Γήκαξρν Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ θ. Ησάλλε εληειέ 

 

ζη) Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Πξύηαλε θ. Ησάλλε Γθόιηα 

 

δ) Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Σκήκα Ζπείξνπ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. Διιάδνο- Σκήκα 

Ζπείξνπ, θ. Υξήζην Παπαβξαλνύζε 

 

έρνληαο ππόςε 

 

α) ην Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” 

(ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010)  θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 100  απηνύ, όπσο νη παξ. 1
α
 θαη 5 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 8 παξ. 9 θαη 10 

ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α΄ 85),  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28.6.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο», 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ  147/Α/8.8.2016) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο  Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

δ) ην Π.Γ. 104/2014 (ΦΔΚ 171/Α/28-8-2014) «Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ»,  

ε) ην Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ», 

ζη)  ην ΠΓ 125/2016 (ΦΔΚ 125/Α/5.11.2016) "Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ", 

δ) ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/5.8.91), ε) ην άξζξν 1 παξ 6 πεξ. ζη΄ ηνπ Ν. 1256/1982, 

ε) Σν άξζξν 43, παξ. 5 ηνπ Ν. 4049/2012 (ΦΔΚ 35
Α
/23-02-2012), 

ζ) Σελ ππ’ αξηζκό ….. απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. γηα ηε ζύλαςε θαη ηελ απνδνρή ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζεο,  

η) Σελ ππ΄ αξηζκό …… απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ γηα ηε ζύλαςε θαη ηελ απνδνρή ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζεο, 

ηα) Σελ ππ΄ αξηζκό ….  απόθαζε ηνπ Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ.-Σκήκα Ζπείξνπ γηα ηε ζύλαςε θαη ηελ απνδνρή ησλ όξσλ 

ηεο παξνύζεο, 

ηβ) Σελ ππ΄ αξηζκό ….  απόθαζε ηνπ …… Δ.Μ.Π. γηα ηε ζύλαςε θαη ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο, 

ηγ) Σελ ππ΄ αξηζκό ….  γλσκνδόηεζε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ,  

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην έξγν είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ειδικό θαη επείγον βάζεη ηεο 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑΝΜ/229838/19444/2965 από 11/07/2016 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα 

αθόινπζα: 
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Πποοίμιο 

 

Ζ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο ζε εμέιημε πξνεγνύκελεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία εθηεινύληαη απαξαίηεηεο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο θαη έξγα. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη: 

 

- ηηο δηεξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ εθηέιεζε ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν γηα ηελ αλαζηήισζε ηεο Γέθπξαο Πιάθαο. 

-  ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

(ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑΝΜ/229838/19444/2965 από 11/07/2016). 

- ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηα πξνθαηαξθηηθά έξγα ηεο ζεκειίσζεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ αθξνβάζξσλ θαη ησλ 

εξγαζηώλ δηάζσζεο ηνπ απζεληηθνύ πιηθνύ ηεο γέθπξαο, νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ κε ηε ζπλδξνκή 

ηνπ Σ.Δ.Δ. Ζπείξνπ θαη ηνπ Γήκνπ Βόξεησλ Σδνπκέξθσλ ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

ηνπ Δ.Μ.Π.    

- ε όζεο κειέηεο θαη έξγα ζα πξνθύςνπλ, ζην πιαίζην ηεο πξνεγνύκελεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο (ελδεηθηηθά, πδξαπιηθή κειέηε, ζηαηηθή κειέηε, έξγα ζεκειίσζεο θιπ.). 

-    ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ησλ βάζξσλ. 

Άπθπο 1 

Πεπιεσόμενο ηηρ ύμβαζηρ  

 

Ζ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε πεξηέρεη ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηζρύνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

- Σν πεξηερόκελν ηεο ύκβαζεο (άξζξν 1). 

- Σν ζθνπό θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο (άξζξν 2). 

- Σν αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο θαη ην Υξνλνδηάγξακκα (άξζξν 3). 

- Σε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο (άξζξν 4). 

- Σνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (άξζξν 5). 

- Σνπο πόξνπο πνπ ζα δηαηεζνύλ θαη ηνλ ηξόπν ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (άξζξν 6).  

- Σα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ (άξζξν 7). 

- Σν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θαη ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ (άξζξν 8). 

- Σν όξγαλν παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ (άξζξν 9).  

- Σελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο (άξζξν 10)  

- Σηο ξήηξεο ηεο ύκβαζεο (άξζξν 11). 

- Σε δπλαηόηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ύκβαζεο (12) 

- Σα όξηα ηεο ύκβαζεο θαη ηηο Σειηθέο Γηαηάμεηο (άξζξν 13). 

 

Άπθπο 2 

κοπόρ και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ 

 

θνπόο θαη πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηεξέσζε, απνθαηάζηαζε, αλαζηήισζε θαη πξνζηαζία από ηελ ηνπηθή 

δηάβξσζε ηνπ πνηακνύ, πνπ απνηειεί ην θπξίσο έξγν, θαζώο θαη ε αλάδεημε ηεο Γέθπξαο ηνπ Άξαρζνπ ζηελ Πιάθα, ώζηε λα 

εληαρζεί ην κλεκείν ζηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο Ζπείξνπ, λα ζπληειέζεη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κλήκεο/ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο θαη  λα απνηειέζεη ζεκαληηθό πόιν έιμεο γηα ηε γλσξηκία ηνπ ηόπνπ θαη ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη ε εθπόλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ, θαζώο θαη ε εθηέιεζε ζηεξεσηηθώλ 

θαη αλαζηεισηηθώλ εξγαζηώλ.  

 

Άπθπο 3 

Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ- Υπονοδιάγπαμμα 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ κςπίωρ έπγος θαη εηδηθόηεξα ε ζηεξέσζε, απνθαηάζηαζε, 

αλαζηήισζε θαη πξνζηαζία από ηελ ηνπηθή δηάβξσζε ηνπ πνηακνύ, θαζώο θαη ε αλάδεημε ηεο Γέθπξαο ηνπ Άξαρζνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζνύλ κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη ε δηάξθεηά ηνπο αλαιύνληαη σο αθνινύζσο: 

 

- Ζ ζύληαμε ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο, ε έγθξηζή ηνπο θαη ε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα νινθιεξσζνύλ 

κέζα ζε 6 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο.  
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- Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ζα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν εληόο 12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

παξνύζαο ύκβαζεο. 

- Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα νινθιεξσζεί εληόο 24 κελώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ.  

 

Άπθπο 4 

Ηζσύρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο είλαη 36 κήλεο.  Ωο ρξόλνο έλαξμεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Άπθπο 5 

Φοπέαρ ςλοποίηζηρ ηος ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε.    

 

Άπθπο 6 

Πποϋπολογιζμόρ, πόποι και ηπόπορ σπημαηοδόηηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

5.500.000 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα θαηαβιεζεί από ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

(ΚΑΔ…………….), ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο.  

ην πνζό απηό πεξηιακβάλνληαη όιεο νη επηκέξνπο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε παξνύζα ζύκβαζε.  

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη γηα ηελ εθηέιεζε ή πξαγκάησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, νπδεκία επηβάξπλζε ή δαπάλε 

έλαληη ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή θαη ηξίησλ ζα πξνθαιείηαη ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ.  

Άπθπο 7 

Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ ηων ςμβαλλομένων 

Α. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: 

 

α. λα εμαζθαιίζεη ηελ θαλνληθή ξνή ησλ πηζηώζεσλ πξνο ην ΥΠ.Υ.ΜΕ. θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια ζπκβαιιόκελα κέξε ζε όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε πινπνίεζε  θαη  ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

β.  λα παξέρεη ηερλνγλσζία ζε δεηήκαηα δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ  

γ. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9. 

 

Β. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: 

 

α. λα ειέγρεη θαη λα εγθξίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο κειέηεο.  

β. λα επνπηεύεη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από 

ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ (λ.3028/02). 

γ. λα παξέρεη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε πινπνίεζε 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

δ. λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια ζπκβαιιόκελα κέξε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε  θαη  ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

ε. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9  

ζη. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 10 κε δύν κέιε.  

 

Γ. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: 

 

a. λα πινπνηήζεη ην αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο, σο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα 

Σύκβαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε ελ γέλεη  εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθώλ αλαζηεισηηθώλ έξγσλ θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνύζαο.  

β. λα εληάμεη ζην Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ εηδηθό ελάξηζκν ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ απξόζθνπηε 

δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

γ. λα πξνβαίλεη ζηηο όπνηεο αλαγθαίεο ελέξγεηεο νη νπνίεο απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θαη νη νπνίεο ζα απαηηνύληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα  ηνπ έξγνπ θαη θαζ’ όιε  ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηελ  πνξεία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

κεηέπεηηα ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

δ. λα ειέγρεη θαη λα ζπληεξεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηηο πξνζβάζεηο πξνο ην έξγν.   

ε. λα παξέρεη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε όισλ όζσλ πξνβιέπνληαη ζηε ζύκβαζε απηή. 
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ζη. λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια ζπκβαιιόκελα κέξε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε  θαη  ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

δ. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9. 

ε. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 10 κε έλα κέινο.  

 

Γ. Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: 

 

α. λα παξέρεη ην ζύλνιν ηνπ επηζηεκνληθνύ πιηθνύ, ησλ κειεηώλ θαη ησλ έξγσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνεγνύκελεο Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο σο θνξέαο πινπνίεζήο ηεο, ώζηε λα κεηαθεξζεί ε ζεκαληηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε, κε 

ζηόρν ηελ αξηηόηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

β. λα κεηαθέξεη ην επηζηεκνληθό πιηθό πνπ παξήρζε θαη αθνξά ζηε δηάζσζε ηνπ απζεληηθνύ πιηθνύ ηεο γέθπξαο ζηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο, κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θαηά ηελ αλαζηήισζε ή γηα εξεπλεηηθνύο ιόγνπο/ αλάδεημή ηνπ. 

γ. λα παξέρεη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ εκπξόζεζκε πινπνίεζε 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

δ. λα ειέγρεη θαη λα ζπληεξεί ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ηηο πξνζβάζεηο πξνο ην έξγν. 

ε. λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια ζπκβαιιόκελα κέξε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε  θαη  ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.   

ζη. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9. 

δ. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 10 κε έλα κέινο.  

 

Δ. Ο Γήκνο Βόξεησλ Σδνπκέξθσλ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: 

    

α. λα δηεπθνιύλεη ην έξγν ηεο αλαζηήισζεο αλαιακβάλνληαο ηελ επίιπζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ κε όκνξεο ηδηνθηεζίεο θαζώο επίζεο 

ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, σο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ. 

β. λα παξέρεη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε πινπνίεζε 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

γ. λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια ζπκβαιιόκελα κέξε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε  θαη  ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

δ. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9. 

 

η. Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε: 

 

α. λα παξέρεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζην έξγν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα έρεη ηελ επζύλε ηεο Επηζηεκνληθήο 

Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα πξνηείλεη 6 από ηα 11 κέιε ηεο, νξίδνληαο ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή Πξόεδξν. 

Επηπξνζζέησο, ην ΕΜΠ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίζεη γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ κε επηζηήκνλεο θάζε άιιεο 

εηδίθεπζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δπλακηθό ηνπ. 

β. λα παξέρεη ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ άπνςή ηνπ γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο αλαδόρνπ, ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο εθηέιεζεο 

ησλ κειεηώλ, γλώκε επί ησλ παξαδνηέσλ ησλ κειεηώλ, γλώκε γηα ηελ επηινγή ηερληθνύ ζπκβνύινπ γηα ηελ επί ηόπνπ ππνβνήζεζε ηνπ 

Έξγνπ, θαζώο θαη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε 

πινπνίεζε όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

γ. λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια ζπκβαιιόκελα κέξε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε  θαη  ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

δ. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9. 

 

Ε. Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σκήκα Ζπείξνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε:  

  

α. λα παξέρεη ππεξεζίεο σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.  

β. λα κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία ησλ κειώλ ηνπ ζε ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

γ. λα παξέρεη θάζε δπλαηή θαη αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε πινπνίεζε 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

δ. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 9 κέζσ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ πνπ έρεη 

εκπιαθεί ζηα πξνθαηαξθηηθά έξγα ηεο αλαζηήισζεο, ώζηε λα κεηαθεξζεί ε ζεκαληηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε, κε ζηόρν ηελ 

αξηηόηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ε. λα ζπκκεηέρεη ζηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 10 κε έλα κέινο.  
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Άπθπο 8 

Υαπακηήπαρ και Υπήζη ηος σώπος 

 

Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζηεί ην έξγν ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο  έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έξγν ηέρλεο πνπ 

ρξήδεη εηδηθήο πξνζηαζίαο  κε ηελ ππ’ αξηζ. 22676/17.2.1971 (ΦΔΚ Β 162/2.3.1971) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο) θαη έρεη θεξπρζεί σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ ππ’ αξηζ. 10062/934/12.7.1972 (ΦΔΚ Β 621/22.8.1972) 

απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ. 

Άπθπο 9 

Κοινή Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ 

 

9α. Παξαθνινύζεζε άξηηαο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Γηα ην ζθνπό απηό νξίδεηαη νθηακειήο Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο απνηεινύκελε από εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ, κε ηνπο λόκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο εμήο: 

1) Δθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο νξίδεηαη ν Τπνπξγόο θ. Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ θαη 

αλαπιεξσηήο/ηξηα απηνύ ν/ε……… 

2) Δθπξόζσπνη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. νξίδνληαη:  α) ε Τπνπξγόο θα Λπδία Κνληόξδνπ θαη αλαπιεξσηήο/ηξηα απηήο ν/ε……….. θαη β) 

ν/ε…………. θαη αλαπιεξσηήο/ηξηα απηνύ/ηεο ν/ε……….  

3) Δθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ νξίδεηαη ν Τπνπξγόο θ. Υξήζηνο πίξηδεο θαη αλαπιεξσηήο/ηξηα 

απηνύ ν/ε……… 

4) Δθπξόζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ νξίδεηαη ν θ. Αιέμαλδξνο Καρξηκάλεο, Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ θαη αλαπιεξώηξηα 

απηνύ ε θα Θενδώξα Καινγηάλλε, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ. 

5) Δθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ νξίδεηαη ν θ. Ησάλλεο εληειέο, δήκαξρνο Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ θαη 

αλαπιεξσηήο απηνύ ν θ. Γεκήηξεο Σζηινγηάλλεο, Αληηδήκαξρνο Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ. 

6) Δθπξόζσπνο ηνπ Δ.Μ.Π. νξίδεηαη ν Πξύηαλεο θ. Ησάλλεο Γθόιηαο θαη αλαπιεξσηήο απηνύ ν θ. Γεκήηξεο Καιηακπάθνο, 

θαζεγεηήο ζηε ρνιή Μερ. Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγώλ ηνπ Δ.Μ.Π.  

7) Δθπξόζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ.-Σκήκα Ζπείξνπ νξίδεηαη ν Πξόεδξνο θ. Υξήζηνο Παπαβξαλνύζεο θαη αλαπιεξσηήο/ηξηα απηνύ 

ν/ε……… 

Ο θαζέλαο από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη νπνηεδήπνηε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ/αλαπιεξσηή 

απηνύ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο. 

Πξόεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο νξίδεηαη εθ πξννηκίνπ ε Τπνπξγόο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. θα. Λπδία Κνληόξδνπ.  

 

Υξέε Γξακκαηέα ζα εθηειεί ν/ε …………………… 

9β. Έξγν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο  

Σν έξγν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηεο γεληθόηεξεο εθαξκνγήο ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ε ιήςε απνθάζεσλ γηα θάζε δήηεκα πνπ ηπρόλ δελ 

ξπζκίδεηαη κε ηε ύκβαζε, ε ελ γέλεη επίιπζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ παξνπζηάδνληαη, ε έγθξηζε όισλ ησλ πξνδηαγξαθώλ 

(κειεηώλ/ έξγνπ) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ε παξαθνινύζεζε ηεο απνξξόθεζεο ησλ 

πηζηώζεσλ, ε εηζήγεζε ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε γηα θάζε δήηεκα πνπ ηπρόλ δελ ξπζκίδεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη ε ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πξνο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο γηα ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. 

Δλδεηθηηθά, ε Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

- Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο όξνπο απηήο θαη ελεκεξώλεηαη 

γηα θάζε ηερληθή, επηζηεκνληθή, νηθνλνκηθή θαη δηαδηθαζηηθή εμέιημε πνπ αθνξά ζην έξγν.  

- Δηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο γηα θάζε κέηξν πνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. 

- Δηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο αηηηνινγεκέλα κε πξαθηηθό ηεο, ηελ παξάηαζε πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο. 

- Δηδηθόηεξα, ζε πεξίπησζε αλάγθεο αλαδηακόξθσζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, κέζα ζην ζπλνιηθό 

πιαίζην ησλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, απνθαζίδεη ε Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. 
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9γ. πλεδξηάζεηο – Λεηηνπξγία- Απνθάζεηο 

- Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο δηαξθεί όζν ρξόλν θαη ε παξνύζα Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε, θαη ε 

πξσηνβνπιία γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ηελ ζύγθιεζε ηεο γίλεηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. 

- Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξό ηεο θαη ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ην κήλα θαη όπνηε ην απαηηνύλ νη όξνη ηεο παξνύζαο ή θξίλεη ν Πξόεδξνο. Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο 

ζπλέξρεηαη εθηάθησο όηαλ ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία από ηα κέιε ηεο. 

- Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ είλαη παξόληα ή εθπξνζσπνύληαη ζε απηή ηα 5/8 ησλ κειώλ ηεο 

θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα κε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο. 

- Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο επηθνπξείηαη από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνύζαο. 

Άπθπο 10 

ύζηαζη Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζπζηήλεηαη Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ 

έξγνπ ππό ηελ επζύλε ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, απνηεινύκελε από έμη πξνηεηλόκελα κέιε από ην Δ.Μ.Π., δύν από ην 

ΤΠ.ΠΟ.Α., έλα από ην ΤΠ.Τ.ΜΔ., έλα από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη έλα από ην Σ.Δ.Δ. Ζπείξνπ, ηα νπνία εηδηθόηεξα είλαη:       

1. ΔΜΠ (Πξόεδξνο) 

2. ΔΜΠ (Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο) 

3. ΔΜΠ (κέινο) 

4. ΔΜΠ (κέινο) 

5. ΔΜΠ (κέινο)  

6. ΔΜΠ (κέινο) 

7. Δπγελία Γαηνπνύινπ (ΤΠ.ΠΟ.Α.) 

8. Ακαιία Αλδξνπιηδάθε (ΤΠ.ΠΟ.Α.) 

9. Γεκήηξεο Σαζηόπνπινο ή Νηθόιανο Μνπδάθεο (ΤΠ. Τ. ΜΔ.) 

10. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (κέινο) 

11. ΣΔΔ Ζπείξνπ (κέινο) 

Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ θαη γλσκνδνηεί πξνο ηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή: 

 - Πξνηείλεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.  

 - Γλσκνδνηεί γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο αλαδόρνπ. 

 - Παξέρεη ηερληθή βνήζεηα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ κειεηώλ.  

 - Γλσκνδνηεί επί ησλ παξαδνηέσλ ησλ κειεηώλ ζην Κεληξηθό πκβνύιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ.  

 - Γλσκνδνηεί γηα ηελ επηινγή θαηάιιεινπ ηερληθνύ ζπκβνύινπ γηα ηελ επί ηόπνπ παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ. 

 - Γλσκνδνηεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ηερληθό ή επηζηεκνληθό ζέκα πξνθύςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.   

Με απηό ηνλ ηξόπν, επηθνπξεί ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο, ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ αξηηόηεηα ηεο 

εθηέιεζεο, ηα πνηνηηθά θαη εηδηθά δεηήκαηα θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο, ηα νπνία πξνθύπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε, ιόγσ ηεο 

εηδηθήο θύζεο θαη επαηζζεζίαο ηνπ έξγνπ.  

Σα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο δελ ακείβνληαη. Δίλαη δπλαηό λα θιεζεί θαη άιιν εηδηθό πξνζσπηθό πνπ ζα πιαηζηώζεη 

πεξηζηαζηαθά ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.   
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Άπθπο 11 

Ανηιζςμβαηική ζςμπεπιθοπά – πήηπερ 

 

Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο απηήο ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λόκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη ζηα άιια ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ηε 

ζύκβαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα αμηώζνπλ θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηνπο.  

Άπθπο 12 

Σποποποιήζειρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Με θνηλή έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, ε παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα 

ζπκπιεξώλεηαη σο πξνο ην αληηθείκελν, ηνπο πόξνπο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ινηπνύο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαζώο επίζεο θαη λα 

παξαηαζεί  ε δηάξθεηά ηεο έσο δύν έηε πέξαλ ηνπ ρξόλνπ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ζπλνκνινγεζεί κε ην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο. 

Άπθπο 13 

Όπια ηηρ ύμβαζηρ και Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 

Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ 

αληίζεησλ πξνο ηελ παξνύζα Πξνγξακκαηηθή Πνιηηηζκηθή ύκβαζε ή ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ύκβαζε 

απηή από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ από δηθαηώκαηα ή 

απαιιαγή από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από ηελ 

Πξνγξακκαηηθή απηή ύκβαζε.  

 

Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη απνδέρηεθαλ νη ζπκβαιιόκελνη θαη πξνο απόδεημή ηνπο ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη 

ππνγξάθεθε ζε δέθα ηέζζεξα πξσηόηππα θαη έιαβε θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο από δύν. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛOΜΔΝΟΗ  

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ     

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

 

Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ             

 

ΛΤΓΗΑ ΚΟΝΗΟΡΓΟΤ 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 

ΥΡΖΣΟ ΠΗΡΣΕΖ 

 

Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΖΠΔΗΡΟΤ  

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ   

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Β. ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΔΝΣΔΛΔ    

 

Ο ΠΡΤΣΑΝΖ ΣΟΤ Δ.Μ.Π. 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΚΟΛΗΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΔΔ - ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΑΒΡΑΝΟΤΖ 
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