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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018) 
 

 
 

μεταξύ 

 

του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

και  

 

της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

 

 

για την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου:   

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
& ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .................................................................. 17 

 

Στην Καστοριά σήμερα …................, ημέρα ………….……….., στο Σκαπέρδειο Δημοτικό 

Μέγαρο, οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι 

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ανέστη 

Αγγελή, που εδρεύει στην Καστοριά, στο Σκαπέρδειο Δημ. Μέγαρο και ο οποίος 

θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του έργου».  

 

2. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της 

Εταιρείας κ. Απόστολο Αντωνούδη , που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 6ο χλμ. 

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Θέρμης, και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης». 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 
114/2006).  

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010) 
και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 1α «Προγραμματικές Συμβάσεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 179 «Προγραμματικές συμβάσεις – τροποποίηση 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010» του Ν.4555/2018. 

3. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 
Α’ 133/2018) και ειδικότερα το Άρθρο 179 «Προγραμματικές συμβάσεις - 
Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010». 

4. Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α’) και ειδικότερα τις παρ. 4. και 6.δ του Άρθρου 12 «Δημόσιες 
συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα». 

5. Την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/94 ΦΕΚ τ. Β'/846/94 «Ίδρυση Εταιρείας 
Έργων Υποδομής με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», και  την 
«Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Α.Ε. της σύστασης της Α.Ε. με την 
επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», το ΦΕΚ τ. ΑΕ - ΕΠΕ/5016/95. 

6. Το από 31-7-2013 πρακτικό της Τακτικής Συνέλευσης της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.», το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. 
Καταχώρησης 95793, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ανατίθενται στην 
Εταιρεία μελέτες και έργα από τρίτους είτε κατόπιν Συμβάσεως που συνάπτεται 
απ ευθείας ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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7. Την υπ’ αριθ. Δ17α/10/59/ΦΝ.393/10/7/1996 (ΦΕΚ τ.Β’ 611) Απόφαση           
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κανονισμός Ανάθεσης & Εκπόνησης Μελετών & Εκτέλεσης 
Έργων της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

8. Το Ν. 4070 (ΦΕΚ. Α’ 82/10-04-2012) σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με τα Νομικά Πρόσωπα που μνημονεύονται 
στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και 100 παρ. 1 
του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων για την μελέτη 
και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 
συναφών υπηρεσιών. 

9. Το ότι η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
συνεργαζόμενων αναθετουσών αρχών (Δήμος Καστοριάς και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε), που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 και 
ειδικότερα: 

i. η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες 
υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την 
επίτευξη των κοινών τους στόχων, 

ii.  η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος και 

iii. οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά 
λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. 

10. Το ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής, τα 
συμβαλλόμενα μέρη για την επίτευξη του κοινά εξυπηρετούμενου δημόσιου 
σκοπού που είναι η ωρίμανση του έργου, συμπράττουν με ισόρροπη κατά το 
δυνατόν κατανομή ρόλων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες 
τους.  

11. Την υπ’ αρ. ………… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την 
έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.  

12. Την υπ’ αρ. ………… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την 
υπογραφή της.  

13. Την Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 
1427/16.06.2011 τεύχος Β') «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το από 14-10-2014 Π. Δ/γμα «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και 
αναθεώρησης της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς (ν. 
Καστοριάς)», ΦΕΚ 335/23-10-2014 ΤΑΑΠΘ . 

15. Το Π. Δ/γμα 59/21-6-2018, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», ΦΕΚ 
114 Α/29-6-2018. 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23932/16-5-2017 Εγκύκλιο 1 ΥΠΕΝ. 

17. Το από 23/11/2018. Ενημερωτικό Σημείωμα περί αδυναμίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς για την εκπόνηση/ανάθεση των 
αναγκαίων μελετών και την διαχείριση -οργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών 
υλοποίησης έργου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

18. Την υπ. αριθμ. ........................έγκριση διάθεσης πίστωσης ............. €.  
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19. Την υπ’ αρ. 1315/2018 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία 
αποφαίνεται πως δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Προγραμματικής 
Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εγνατία Οδός Α.Ε. 

 

Συμφωνούν, Συνομολογούν και Συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο Δήμος Καστοριάς, ως «Κύριος του Έργου», προγραμματίζει την ωρίμανση – 

προώθηση και υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Κέντρου Πολιτισμού Δήμου 

Καστοριάς & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» σε οικόπεδό του στο Ο.Τ 298 Γ, 

το οποίο εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται το «Έργο». 

 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η δημιουργία Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πολιτιστικού 

Κέντρου για το Δήμο Καστοριάς υπερτοπικού χαρακτήρα που θα καλύπτει τις πολιτιστικές 

ανάγκες της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

 

Επειδή:  

• το παραπάνω έργο αποτελεί έργο μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων και 

εξειδικευμένης γνώσης.  

• ο Δήμος Καστοριάς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προκύπτουσες απαιτήσεις 

διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, ωρίμανσης και υλοποίησης του τεχνικού 

αντικειμένου του παραπάνω Έργου, λόγω: 

▪ αυξημένου φόρτου οφειλόμενου στην ανεπαρκή τεχνική στελέχωση του -

σε σχέση με το σύνολο των διαχειριζόμενων πράξεων - της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (σύνταξη μελετών έργων / προμηθειών 

/ εργασιών, επίβλεψη έργων τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος, τεχνική 

υποστήριξη έργων ΔΕΥΑΚ, συμμέτοχή σε επιτροπές διαγωνισμού έργων 

άλλων Αναθετουσών Αρχών, ωρίμανση έργων / προμηθειών / εργασιών 

του υπό διαμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού 

2019 κ.α.), 

▪ έλλειψης εμπειρίας σε εξειδικευμένα τεχνικά αντικείμενα του Έργου - και 

ειδικότερα των απαιτήσεων - που συνδέονται με την προετοιμασία, τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, τον καθορισμό των γενικών και των 

τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τη διοίκηση 

μελέτης, (έργου ή υπηρεσίας), την έγκριση των μελετών και την παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

• η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανωτέρω ιδιαίτερες 

απαιτήσεις, λόγω:  

▪ της μεγάλης εμπειρίας της σε τεχνικά έργα ιδιαιτέρων απαιτήσεων,  

▪ της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσής της και σε αστικές υποδομές, 

▪ της τεχνογνωσίας και εμπειρίας, του αξιόλογου και ευέλικτου 

εξειδικευμένου προσωπικού της. 
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ο Δήμος Καστοριάς ήρθε σε επαφή με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ώστε η Εταιρεία, ως 

φορέας του δημοσίου, με τη μεγάλη εμπειρία της σε ειδικά τεχνικά έργα ιδιαιτέρων 

απαιτήσεων και το επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό της να αναλάβει και να φέρει εις 

πέρας το παραπάνω έργο. 

Μέσω των μελετών που θα εκπονηθούν για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, τα 

κύρια προς επίλυση θέματα που θα αντιμετωπισθούν είναι τα εξής:  

 

▪ Η οριστικοποίηση της χωροθέτησης του υπό ανέγερση πολιτιστικού κέντρου εντός  

οικοπέδου έκτασης 15 στρ. στην είσοδο της πόλης, στο Ο.Τ. 298 Γ, ιδιοκτησίας 

Δήμου Καστοριάς και με προβλεπόμενη χρήση από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης 

«Πολιτιστικές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις». 

▪ Η εξεύρεση βιώσιμης πρότασης, η οποία - εκτός του κόστους κατασκευής και των 

δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης και εξοπλισμού του έργου - θα 

προσδιορίσει τα μεγέθη του Πολιτιστικού Κέντρου, καλύπτοντας παράλληλα τις 

ανάγκες όχι μόνο του δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

▪ Η μορφή του (ως αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού), οι σύγχρονες 

τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του και ο εξοπλισμός του με 

σύγχρονης τεχνολογίας είδη, τα οποία όχι μόνο θα διασφαλίζουν τη 

λειτουργικότητά του, αλλά θα προσδίδουν στο Κέντρο Πολιτισμού μνημειακό 

χαρακτήρα. 

▪ Η δημιουργία βασικών υποδομών πολιτισμού υπερτοπικού χαρακτήρα. 

▪ Η εξυπηρέτηση και ενίσχυση της πλούσιας πολιτιστικής δράσης της πόλης. 

▪ Η προβολή της πόλης της Καστοριάς ως Κέντρο Πολιτισμού διασυνοριακής 

εμβέλειας, με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την 

προβολή της πόλης και την αύξηση της επισκεψιμότητας της. 

▪ Η αξιοποίηση των πόρων του κληροδοτήματος Παπαλαζάρου. 

 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, ανατίθεται από το Δήμο Καστοριάς στην 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., (η οποία είναι αναθέτουσα αρχή), η άσκηση αρμοδιότητας, ώστε 

η δεύτερη να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του έργου της 

Προγραμματικής και για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης και για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, θα αναλάβει τη μελέτη, την ωρίμανση – προώθηση 

καθώς και την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Κέντρου Πολιτισμού Δήμου 

Καστοριάς & Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», το οποίο χάριν συντομίας στην 

παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα ονομάζεται «το Έργο».   

 

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει καταρχήν την αρχική μελέτη οριστικοποίησης του 

αντικειμένου του έργου και στη συνέχεια, τη διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 

(σύμφωνα με το ΦΕΚ 1427/16-6-2011, άρθρο 2 – Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού 

μελετών), την ανάθεση και εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών και του συνόλου των 



7 από 21 

απαιτούμενων μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης για την ωρίμανση, τη 

δημοπράτηση, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Έργου τα οποία και θα ανατεθούν 

από το ΦΥ για λογαριασμό του ΚτΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις 

διατάξεις της Απόφασης ΥΠΕΚΑ 26804/16.06.2011(ΦΕΚ 1427/Β/2011) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, έως τέλος και την πλήρη μελετητική ωρίμανση, κατασκευή και 

εξοπλισμό του έργου. 

 

Για την ορθή υλοποίηση του έργου το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής 

Σύμβασης, χωρίζεται σε τρία στάδια, στο καθένα από τα οποία περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω.  

 

Στάδιο 1  

Οριστικοποίηση Αντικειμένου του Έργου & Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός  

 

Αντικείμενο του 1ου Σταδίου αποτελεί η οριστικοποίηση του υπό μελέτη έργου και η 

διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών.  

 

Πιο αναλυτικά, Αντικείμενα – Παραδοτέα του σταδίου αυτού (σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

38 «Οδηγός Σχεδιασμού Διαδικασιών Μελετών Έργων») είναι: 

 

• η Εκθεση Τεκμηρίωσης  

• η δημιουργία φακέλου του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, η σύνταξη της 

διακήρυξής του και των λοιπών τευχών του 

• Διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού από τον ΦΥ για λογαριασμό του ΚτΕ  

• το πλήρες Κτιριολογικό Πρόγραμμα 

• η Εκτίμηση Δαπάνης Μελετών, Έργου και Εξοπλισμού 

• η διερεύνηση όλων των υφιστάμενων αλλά και εν δυνάμει Τρόπων 

Χρηματοδότησης του συνόλου του αντικειμένου του έργου. 

• η σύνταξη Συμβατικών Τευχών Δημοπράτησης Πλήρους Μελέτης  

• η σύνταξη Συμβατικών Τευχών Δημοπράτησης Υποστηρικτικών Μελετών 

 

Το εν λόγω Στάδιο περιλαμβάνει: 

• Δημόσια Σύμβαση Τεχνικών – Επιστημονικών Υπηρεσιών και 

• Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών. 

 

Για την ανάθεση και παραλαβή των αντικειμένων της Δημόσιας Σύμβασης Τεχνικών – 

Επιστημονικών Υπηρεσιών, ο Φ.Υ. αναλαμβάνει τη δημοπράτησή της, τη σύναψη 

σύμβασης, την επίβλεψη, την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης. 

 

Για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, ο ΦΥ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής και την απονομή 

των βραβείων. 

 

Σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Αρχής 

της Κριτικής Επιτροπής θα οριστούν σε συνεννόηση με τον ΚτΕ και η  παρουσίαση των 

μελετών του διαγωνισμού και η απονομή των βραβείων θα γίνει στην Καστοριά σε χώρο 
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που θα υποδειχθεί από τον ΚτΕ. Τυχόν δαπάνες προκύψουν από την εν λόγω εκδήλωση 

συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση (λειτουργικές δαπάνες) του ΦΥ και θα καλυφθούν 

από αυτόν.  

 

Με την έγκριση των παραδοτέων του 1ου σταδίου ήτοι:  

• την οριστικοποίηση της τελικής δαπάνης του σταδίου, 

• την πλήρη κοστολόγηση του 2ου σταδίου (Κύριες και Υποστηρικτικές Μελέτες) 

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 1ου σταδίου 

• το πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών  

θα ακολουθήσει τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης - ως προς το κόστος, το 

χρονοδιάγραμμα, τις απαιτούμενες μελέτες κλπ.- έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και αποφάσεις των Δ.Σ. των Συμβαλλομένων.  

 

Στάδιο 2 

Πλήρης Μελετητική Ωρίμανση και Αδειοδοτήσεις του Εργου 

 

Στο στάδιο αυτό, ανάλογα με τα πορίσματα που θα προκύψουν από την εκπόνηση του 

1ου Σταδίου και με την έγκριση του Κυρίου του Έργου, όσον αφορά στο αποτέλεσμα του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, θα υλοποιηθεί η μελετητική ωρίμανση του έργου καθώς και 

η εξασφάλιση των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις της 26804/16-

06-2011 (ΦΕΚ 1427/Β/2011) Απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 

Ν. 4412/2016). 

 

➢  Ανάθεση Υποστηρικτικών Μελετών  

▪ Γεωλογικής (γεωλογική χαρτογράφηση, σύνταξη γεωλογικής έκθεσης 

η μελέτης) 

▪ Γεωτεχνικής (γεωτεχνική έρευνα, μελέτη θεμελίωσης, έκθεση, 

αξιολόγηση- προτάσεις) 

 

(Οι Γεωτεχνικές έρευνες στο χώρο κατασκευής του κτιρίου είναι 

απαραίτητες προκειμένου να ερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι 

συνθήκες θεμελίωσης του κτιρίου και να προσδιοριστούν οι παράμετροι 

σχεδιασμού του κατά το στάδιο των προμελετών. Για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαία η ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών πριν την έναρξη 

των προμελετών. Οι γεωλογικές μελέτες και οι τυχόν πρόσθετες 

γεωτεχνικές έρευνες που θα κριθεί αναγκαίο να διενεργηθούν, 

ακολουθούν και συντάσσονται μετά την έγκριση της προμελέτης, μετά 

την έναρξη εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης αλλά πριν την εκπόνηση 

της.) 

 

➢  Ανάθεση Πλήρους Μελέτης Κατασκευής και Εξοπλισμού του Έργου 

▪ Αρχιτεκτονική μελέτη 

▪ Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

▪ Φυτοτεχνική μελέτη 

▪ Στατική μελέτη 

▪ Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων σχετικά με:  
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➢ Ύδρευση 

➢ Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων 

➢ Πυροπροστασία 

➢ Κλιματισμός-Θέρμανση-Αερισμός 

➢ Ισχυρά ρεύματα 

➢ Ασθενή ρεύματα 

➢ Αντικεραυνική προστασία 

➢ Φυσικό αέριο 

➢ Ανελκυστήρες 

➢ Κεντρικές κεραίες R-TV 

➢ Συστήματα ασφαλείας 

➢ Συστήματα διαχείρισης κτιρίου 

▪ ΜΠΕ (ΠΠΠΑ προαιρετικά ή ΠΠΔ όπου απαιτείται ή κριθεί σκόπιμο να 

συνταχθεί ανάλογα με την κατηγορία Α1, Α2, Β σύμφωνα με το 

Ν.4014/2011, γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις) 

▪ Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 

▪ Μελέτη Θερμομόνωσης 

▪ Μελέτη ΚΕΝΑΚ 

▪ Μελέτη Ακουστικής 

▪ Μελέτη Φωτισμού 

▪ Μελέτη Μηχανισμών Σκηνής 

▪ Μελέτη Εξοπλισμού 

▪ ΣΑΥ ΦΑΥ 

▪ Τεύχη Δημοπράτησης Έργου 

▪ Χρονοδιάγραμμα 

 

Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και πιο ειδικά του αντικειμένου που αναλαμβάνει 

η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 

στο Π.Δ.696/74 για κάθε κατηγορία μελέτης.  

 

Όλες οι παραπάνω μελέτες θα παραδοθούν σε στάδιο μελέτης εφαρμογής. 

 

Το 2ο Στάδιο ολοκληρώνεται με την παράδοση και παρουσίαση στον Κύριο του Έργου 

των μελετών, των σχετικών με την ανέγερση και εξοπλισμό του πολιτιστικού κέντρου αλλά 

και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και την 

έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων. 

Για την ανάθεση και την παραλαβή του 2ου Σταδίου, ο ΦΥ αναλαμβάνει την ανάθεση των 

υποστηρικτικών μελετών, τη σύναψη σύμβασης της πλήρους μελέτης κατασκευής και 

εξοπλισμού του έργου, την επίβλεψη και έγκριση και παραλαβή όλων των επιμέρους 

μελετών της σύμβασης.  

 

Όλα τα στάδια των μελετών (προμελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής) θα 

εγκριθούν από το Φορέα Υλοποίησης, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

Με την έγκριση των παραδοτέων του 2ου σταδίου ήτοι:  
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• την οριστικοποίηση της τελικής δαπάνης του σταδίου, 

• την πλήρη κοστολόγηση του 3ου σταδίου (Κατασκευή, Εξοπλισμός) 

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 2ου σταδίου 

θα ακολουθήσει τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης -ως προς το κόστος, το 

χρονοδιάγραμμα, τυχόν επιπρόσθετη χρηματοδότηση κλπ. - έπειτα από εισήγηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και αποφάσεις των Δ.Σ. των Συμβαλλομένων.  

 

Στάδιο 3    

Κατασκευή - Εξοπλισμός του Εργου 

 

Ανάλογα με τα παραπάνω αποτελέσματα και τη σχετική απόφαση του Δήμου Καστοριάς, 

η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα προετοιμάσει τις διακηρύξεις της κατασκευής και του 

εξοπλισμού του έργου και θα διενεργήσει τους Διαγωνισμούς σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

Η διενέργεια των απαραίτητων διαγωνισμών, ακολουθείται από τη διαδικασία ανάθεσης 

και επιλογής αναδόχων, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και 

προμηθειών, την παρακολούθηση των χρηματορροών και την εκτέλεση των πληρωμών, 

έως και τέλος την οριστική παραλαβή του έργου/εξοπλισμού και την παράδοσή του προς 

λειτουργία στον Κύριο του έργου. 

 

Το στάδιο αυτό διεκπεραιώνεται με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών που 

συνεπάγεται με την καταληκτική παράδοση του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει : 

 

• Να θέσει το πλαίσιο των βασικών αρχών του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των 

μορφολογικών απαιτήσεων του Έργου 

• Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό και τους αναδόχους του Φορέα 

Υλοποίησης που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, μελέτες ή άλλες 

Τεχνικές Εκθέσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπά σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς που έχει στη διάθεσή του. 

• Να ορίσει υπαλλήλους αντίστοιχης ειδικότητας που θα συνεργάζονται με την ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε. για τεχνικά θέματα και για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.  
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• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές του Κυρίου του Έργου που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

• Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου. 

• Να μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης.  

 

 

3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης / αναλαμβάνει : 

 

• Να λειτουργεί ως Προϊσταμένη – Εποπτεύουσα Αρχή και Διευθύνουσα 

Υπηρεσία σε ότι αφορά στην εκπόνηση του Έργου.  

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται 

στο Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα ανάλογα προσόντα 

και τις απαιτούμενες ειδικότητες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτελεστικότητα 

και αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

• Να οργανώσει Φάκελο του Έργου συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων που 

κατέχει ο Δήμος για το εν λόγω έργο. 

• Να συντάσσει και να εγκρίνει τα Τεύχη Δημοπράτησης των διαγωνισμών των 

μελετών. 

• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών Συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Κανονιστικό 

Πλαίσιο λειτουργίας του. 

• Να ασκεί επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία  

ορίζοντας επιβλέποντες Μηχανικούς, να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα 

παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων . 

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές. 

• Να μεριμνά για την τήρηση των όρων Δημοσιότητας, την ενημέρωση του κοινού και 

την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον  Κύριο του Έργου. 

• Οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει: 

➢ έγκαιρα και γραπτά 

➢ με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και 

➢ φέροντας την αποκλειστική γι’ αυτές ευθύνη. 

 

Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με εχεμύθεια. 

 

Όλα τα παραδοτέα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Κόστος υλοποίησης έργου 

Με δεδομένο ότι η οριστικοποίηση του αντικειμένου του έργου (μέγεθος - χρήσεις κτιρίου, 

επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου, εξοπλισμός) θα γίνει από το Στάδιο 1 της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων κοστολόγηση των 

Σταδίων 2 και 3. Η κοστολόγηση των σταδίων αυτών θα γίνει με την ολοκλήρωση των 

προηγούμενων σταδίων. Σαν αρχική εκτίμηση του συνολικού ποσού της Προγραμματικής 

Σύμβασης λαμβάνεται το ποσό των 1.200.000,00 €.  

 

Το συνολικό κόστος της σύμβασης συντίθεται από τα κόστη του σταδίου 1 (όπως 

ακολουθεί) και τα κόστη των σταδίων 2 και 3 που θα προσδιοριστούν στο τέλος των 

προηγούμενων σταδίων.  

 

Η συνολική τελική δαπάνη της Προγραμματικής Σύμβασης θα διαμορφωθεί και από τις 

εκπτώσεις επί των συμβάσεων του κάθε σταδίου. 

 

Στάδιο 1 

Το κόστος που αφορά τα αντικείμενα του Σταδίου, ανέρχεται σε 70.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμοιβών του Παραρτήματος.  

 

Στάδια 2 & 3  

 

Το κόστος των Σταδίων 2 & 3 θα οριστικοποιηθεί με το πέρας του προηγούμενου σταδίου 

σε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και αποφάσεις των Δ.Σ. των Συμβαλλομένων.  

 

Οι πόροι χρηματοδότησης της σύμβασης είναι οι εξής: 

• Για το Στάδιο 1, το προαναφερθέν ποσόν θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου 

Καστοριάς μέσω του κληροδοτήματος Παπαλαζάρου, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. ........ Απόφαση Ο.Ε., την υπ’ αριθ. ............................... έγκρισή της και την 

υπ’ αριθμ. ................ Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και Έγκριση Δαπάνης. 

• Για τα Στάδια 2 & 3, ο τρόπος χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα 

των προηγούμενων σταδίων και θα οριστεί στην παραπάνω τροποποίηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης. Ο κύριος τρόπος χρηματοδότησης συνίσταται από το 

κληροδότημα Παπαλαζάρου και επ’ αυτών των σταδίων, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. ........ Απόφαση Ο.Ε., την υπ’ αριθ. ............................... έγκρισή της και την 

υπ’ αριθμ. ................ Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και Έγκριση Δαπάνης. Σε 

περίπτωση που ο συνολικός τελικός προϋπολογισμός του Έργου υπερβεί το 

ανωτέρω ποσό, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας σύμβασης θα διερευνηθούν 

περαιτέρω δυνατότητες χρηματοδότησης του είτε μέσω ιδίων ή δανειακών 

κεφαλαίων του Δήμου Καστοριάς είτε μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης.  
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Αμοιβή Φορέα Υλοποίησης 

 

Η αμοιβή του Φορέα Υλοποίησης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού 

αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής. 

 

Η Αμοιβή του φορέα υλοποίησης (ποσό) για τα Στάδια 2 & 3, θα προσδιορισθεί στις 

τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης με μέγιστο το 5% του συμβατικού ποσού 

κάθε σταδίου.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Με την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλεται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» το συνολικό 

ποσό του 1ου Σταδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο ανέρχεται σε 70.000,00€, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 2ο & 3ο Στάδιο υλοποίησης του έργου, θα 

καθοριστεί στις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης, με την ολοκλήρωση των 

προηγούμενων σταδίων.  

 

Τα ποσά που αντιστοιχούν στα Στάδια 2 & 3 θα καταβάλλονται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Α.Ε» σταδιακά και σύμφωνα με την πρόοδο των έργων, η οποία θα βεβαιώνεται από την 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και όπως θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

λήγει σε 35 μήνες σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος, με 

δικαίωμα παράτασης μετά από Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Το χρονοδιάγραμμα ορίζεται ως εξής:   

 

Η ολοκλήρωση εκτέλεσης του 1ου Σταδίου του έργου θα πρέπει να συντελεστεί εντός 6 

μηνών από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Η ολοκλήρωση εκτέλεσης του 2ου Σταδίου και 3ου Σταδίου του έργου θα πρέπει να 

συντελεστεί εντός του χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των 

προηγούμενων Σταδίων και σύμφωνα με τα πορίσματα που θα προκύψουν από αυτά, 
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έπειτα από την αντίστοιχη Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (στην οποία θα 

συμπεριλαμβάνονται και οι τροποποιήσεις του οικονομικού αντικειμένου κλπ.). 

 

Η έναρξη εκπόνησης / ανάθεσης εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης των παραπάνω έργων 

θα ξεκινήσει με την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

 

Ο Δήμος Καστοριάς θα παράσχει στην ομάδα της ΕΟΑΕ τυχόν σχετικά στοιχεία, τεχνικά 

και οικονομικά που προϋπάρχουν.  

 

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων, εγκρίσεων, και εξεύρεσης τυχόν πρόσθετων 

χρηματοδοτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω καθαρό χρόνο υλοποίησης 

των ενδιάμεσων σταδίων. 

 

Ουσιώδεις μεταβολές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου 

θα αντιμετωπίζονται κάθε φορά μετά από Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ   

 

Η διαχείριση των έργων που περιλαμβάνονται στο υπόψη πρόγραμμα, μετά από την 

υλοποίησή τους, θα γίνει από το Δήμο Καστοριάς 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται 

όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα τον Δήμο 

Καστοριάς, στο Σκαπέρδειο Δημ. Μέγαρο.   

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 

 

1. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Καστοριάς με τους αναπληρωτές τους. 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τον αναπληρωτή του. 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής 

Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων και 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 κάθε 

στοιχείου του έργου, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς 
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μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ εγκαίρως 

ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη εισάγονται προς συζήτηση 

τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη Γραμματέα 

εκτελεί υπάλληλος του Φορέα Υλοποίησης που θα ορίσει η  Επιτροπή στην πρώτη της 

συνεδρίαση. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από εξειδικευμένα στελέχη των 

συμβαλλομένων μελών που έχουν γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Τα στελέχη 

αυτά, εφόσον ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτούν και 

εκφέρουν άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του Έργου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα 

όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος μπορεί, κατά την κρίση του, 

να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί, τα 

οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 

αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι 

παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται 

δε με ομοφωνία και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση σημαντικών 

θεμάτων οι αποφάσεις παραπέμπονται για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα των 

φορέων.  

 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και για τις άμεσες διοικητικές 

και  διαχειριστικές ενέργειες - τον τεχνικό σχεδιασμό και συντονισμό του Έργου, 

συγκροτείται Επιτροπή Διοικητικού και Τεχνικού Συντονισμού με αντικείμενο την 

προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

αποτελούμενη από τα κάτωθι στελέχη, τα οποία διατίθενται από τους φορείς της 

παρούσας για τις ανάγκες του Έργου :  
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1. Δέσποινα Καραρήγα, Πολιτικό Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο - Περιβαλλοντολόγο, 

Διευθύντρια Ανάπτυξης Έργων & Εμπορικής Πολιτικής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ως 

Συντονίστρια της Επιτροπής, με αναπληρωτή .........................., ... ...... Μηχανικό, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων & Εμπορικής Πολιτικής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

2. ..............., ........ Μηχανικό, .................. Τμήματος .......................... του Δήμου 

Καστοριάς, με αναπληρωτή ..............., Μηχανικό του Τμήματος ...........του Δήμου 

Καστοριάς  

3. ..............., Μηχανικό του Τμήματος ...........του Δήμου Καστοριάς, με αναπληρωτή 

..............., Μηχανικό του Τμήματος ...........του Δήμου Καστοριάς  

 

Η ως άνω Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και τη συνεργασία των δύο φορέων για την επίλυση 

διαχειριστικών συμβατικών και άλλων θεμάτων της Προγραμματικής Συμφωνίας  όπως :  

• την Ενημέρωση του Κυρίου του Έργου και των Υπηρεσιών του για την πρόοδο της 

εκπόνησης των μελετών (χρονοδιάγραμμα δημοπρατήσεων και 

συμβασιοποίησης, τμηματικές παραλαβές, και θέματα που τυχόν προκύπτουν 

κατά την εκπόνηση των μελετών). 

• την προώθηση των αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και οργάνωσης του τεχνικού 

αντικειμένου του έργου,  

• τον συντονισμό της εταιρικής σχέσης και συνεργασίας των συμβαλλομένων. 

• τη διερεύνηση χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων και την προώθηση 

διαδικασιών για τη διασφάλιση χρηματοδότησης για τις επόμενες φάσεις 

κατασκευής και εξοπλισμού του έργου. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώνουν τους Φορείς τους για τα  παραπάνω θέματα. 

 

Η λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικού και Τεχνικού Συντονισμού έχει διάρκεια από την 

υπογραφή της παρούσης έως την ολοκλήρωση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. 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 αποζημίωση με βάση το ισχύον Δίκαιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 ο Φορέας Υλοποίησης υπό τον όρο της 

απρόσκοπτης χρηματοδότησής του, ευθύνεται εις ολόκληρον καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων του.  
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ΑΡΘΡΟ 12.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί τον Κύριο του Έργου, δικαστικώς και εξωδίκως έναντι 

των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 

των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια 

Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

14.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του 

από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου.  Αν προχωρήσει σε υποκατάσταση, τότε ο 

Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των Κυρίων του Έργου, 

ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

 

14.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (καθώς και σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) 

που θα συνταχθούν από/για τον Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης για την 

υλοποίηση του Έργου θα παραδοθούν με τη λήξη ισχύος ή την λύση με οποιοδήποτε 

τρόπο της παρούσας σύμβασης στον Κύριο του Έργου 

 

14.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη 

λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα 

άρθρα 7 και 8 της παρούσας. 

 

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.  

 

Λύση της Σύμβασης, εκτός της περίπτωσης 14.1, προβλέπεται και στην περίπτωση που 

λόγω αλλαγής των θεσμικών, τεχνικών, διοικητικών ή χρηματοδοτικών όρων δεν θα είναι 

εφικτή η υλοποίηση του έργου.  

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε 5 πρωτότυπα, έλαβε 

δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1) ενώ τα υπόλοιπα (3) αντίγραφα θα κατατεθούν σε 

όποια αρμόδια αρχή το ζητήσει. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της «ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.»  

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ 

 

 

 

 

(υπογραφή - σφραγίδα) 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

 

 

 

 

(υπογραφή - σφραγίδα) 
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Παράρτημα 
 

1. Προϋπολογισμός  

 

Με δεδομένο ότι η οριστικοποίηση του αντικειμένου του έργου (μέγεθος - χρήσεις κτιρίου, επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου, εξοπλισμός) θα γίνει από το Στάδιο 1 της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων κοστολόγηση των Σταδίων 2 και 3. Η κοστολόγηση των σταδίων αυτών θα γίνει με την 

ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων. Σαν αρχική εκτίμηση του συνολικού ποσού της Προγραμματικής Σύμβασης λαμβάνεται το ποσό των 1.200.000,00 €. 

 

Κοστολόγηση Σταδίου 1 

 

Λόγω του ότι για τα Αντικείμενα του Σταδίου 1 δεν υπάρχουν ιδιαιτέρα άρθρα στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Απόφ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ 2519/Β/2017), η κοστολόγησή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών 

ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης του Κανονισμού. 

  

Αντικείμενο 
Επιστήμονας 

εμπειρίας 

ημέρες 

απασχόλησης 

ποσό ανά 

ημέρα 
τκ Αμοιβή 

Δημόσια Σύμβαση Τεχνικών – Επιστημονικών Υπηρεσιών Οριστικοποίησης Αντικειμένου του Έργου  

Έκθεση Τεκμηρίωσης - Κτιριολογικό Πρόγραμμα  άνω των 20 ετών 15 600,00 1,211 10.899,00 

Δημιουργία Φακέλου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, (σύνταξη διακήρυξης και 

λοιπών τευχών) 
άνω των 20 ετών 10 600,00 1,211 7.266,00 

Κτιριολογικό Πρόγραμμα  άνω των 20 ετών 12 600,00 1,211 8.719,20 

Εκτίμηση Δαπάνης Μελετών, Έργου και Εξοπλισμού άνω των 20 ετών 10 600,00 1,211 7.266,00 

Διερεύνηση Τρόπων Χρηματοδότησης από 10 έως 20 έτη 10 450,00 1,211 5.449,50 

Σύνταξη Συμβατικών Τευχών Δημοπράτησης Πλήρους Μελέτης  από 10 έως 20 έτη 10 450,00 1,211 5.449,50 

Σύνταξη Συμβατικών Τευχών Δημοπράτησης Υποστηρικτικών Μελετών από 10 έως 20 έτη 10 450,00 1,211 5.449,50 

Μερικό Σύνολο   50.498,70 

Απρόβλεπτα 15%   7.574,81 

Σύνολο Αμοιβών Υπηρεσιών 58.073,51 



2 από 21 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 

1ο Βραβείο 5.000,00 

2ο Βραβείο 3.000,00 

3ο Βραβείο 2.000,00 

Σύνολο Αμοιβών Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 10.000,00 

  

Αποζημίωση Εγνατίας (5% επί της συνολικής αμοιβής υπηρεσιών) 

  

2.903,68 

Αθροισμα 70.977,18 

Συνολική αμοιβή σταδίου  

(μετά από στρογγυλοποίηση) 
70.000,00 

  

ΦΠΑ 24% 16.800,00 

Τελική Δαπάνη 86.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 από 21 

2. Χρονοδιάγραμμα 
 

      Το εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα ανά Στάδιο της προγραμματικής Σύμβασης έχει ως εξής: 

Αντικείμενο 
Μήνες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Στάδιο 1 

Διαγωνισμός Αναδόχου 

έως Σύμβαση 

Αντικειμένων Σταδίου 
                                                                      

Εκπόνηση έως Παραλαβή 

Αντικειμένων Σταδίου 
                                                                      

Αρχιτεκτονικός 

Διαγωνισμός έως Βραβεία 
                                                                      

Στάδιο 2 

Διαγωνισμοί έως 

Σύμβαση Αντικειμένων 

Σταδίου 
                                                                      

Εκπόνηση έως Παραλαβή 

Αντικειμένων Σταδίου 
                                                                      

Στάδιο 3 

Διαγωνισμός\οί έως 

Σύμβαση Αντικειμένων 

Σταδίου 
                                                                      

Εκπόνηση έως Παραλαβή 

Αντικειμένων Σταδίου 
                                                                      

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων εγκρίσεων και εξεύρεσης τυχόν πρόσθετων χρηματοδοτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω καθαρό χρόνο υλοποίησης των 

ενδιάμεσων σταδίων. 

Ο χρόνος εκτέλεσης του 2ου Σταδίου και 3ου Σταδίου του έργου θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων Σταδίων και σύμφωνα με τα πορίσματα που 

θα προκύψουν από αυτά, έπειτα από την αντίστοιχη Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Ουσιώδεις μεταβολές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου θα αντιμετωπίζονται κάθε φορά μετά από τροποποιήσεις της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
 


