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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στο Ανθηρό σήμερα στις 1-3-2019 ημέρα Παρασκευή και
Από
το
πρακτικό
2/28-2-2019 ώρα 13:00μ.μ. ο παρακάτω υπογεγραμμένος
Αθανάσιος,
δημοτικός
υπάλληλος,
συνεδρίασης
του
Δημοτικού Πινακούλας
τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
Συμβουλίου
ύστερα από προφορική εντολή του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, πίνακα που περιλαμβάνει τα
θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην
2η συνεδρίαση στις 28-2-2019, καθώς και περίληψη των
Αριθ. 16/2019
αποφάσεων που λήφθηκαν.
Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση:
Πινακούλας Αθανάσιος
Οι Μάρτυρες :
1. Κλάρα Δήμητρα
2. Καϊμακάμης Κωνσταντίνος
Ακριβέςαντίγραφο
Ανθηρό 1-3-2019.
Ο Πρόεδρος τουΔ.Σ.

Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα: « Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και των όρων αυτής
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δ.
Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας, του Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας,του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας –
Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση γέφυρας
Κοράκου στον ποταμό Αχελώο, Αποκατάσταση παρακείμενου κτιρίου τελωνείου και διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου», προϋπολογισμού 13.600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου
από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
έργου».

Στο Ανθηρό, σήμερα την 28ηντου μήνα Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του
Δήμου Αργιθέας το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ. 544/ 22-2-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρουη οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67, 69 του
Ν.3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
τουΔήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα
παρακάτω έντεκα (14) μέλη και από τους Προέδρους και Εκπροσώπους
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των Τοπικών Κοινοτήτων σε σύνολο είκοσι (20) κληθέντων
ωςεξής:
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπακώστας Δημήτρης – Πρόεδρος Δ.Σ.
Τουραλιάς Νικόλαος
Ζιώγας Παναγιώτης
Παλαμάς Γεώργιος
Καραγεώργος Αθανάσιος
Κατσιάνης Γεώργιος
Σέμπρος Απόστολος
Κωφός Ιωάννης
Στεργίου Βασίλειος
Τσιάκαλος Ιωάννης
Μπαμπάτσικος Ιωάννης
Μπαλατσούκας Κων/νος
Ραμιώτης Δημήτριος
Σακελλάρης Γεώργιος

βρέθηκαν τρείς (3) στη συνεδρίαση

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αργυρός Γεώργιος
Τουραλιά Ζαχαρούλα
Αρκούδα Στυλιανή
Χασιώτης Γεώργιος
Καναβός Βασίλειος
Κορλός Λάμπρος
Νασιώκα Ελένη

ΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
ΝΟΜΙΜΑ
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ΜΕΛΗ

ΚΛΗΘΗΚΑΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ντζιαχρήστα Χρυσούλα
Νάκος Κων/νος
Ευαγγέλου Αναστάσιος
Νικολάου Παναγιώτης
Μακρυγιάννης Γεώργιος
Λαμπέρης Αθανάσιος
Φρύδας Νικόλαος
Ρούπας Γεώργιος
Μπαλάνου Δήμητρα
Πούπης Δημήτριος
Ζάγκας Αθανάσιος
Φλώτσιος Ιωάννης
Θάνος Γεώργιος
Γυφτογιάννη Ελπινίκη
Γραββάνης Δημήτριος
Καμζέλης Βασίλειος
Καραχάλιος Δημήτριος
Παράσχος Κων/νος
Παναγιώτου Ηλίας
Πατσιαούρας Ηλίας
ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ
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Παρόντος και του Δημάρχου κ. Τσιβόλα Λάμπρου που προσκλήθηκε και παραβρέθηκε, αρχίζει η
συνεδρίαση με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πινακούλα Αθανάσιο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης: «Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και των όρων αυτής
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δ.
Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας, του Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας,του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας –
Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση γέφυρας
Κοράκου στον ποταμό Αχελώο, Αποκατάσταση παρακείμενου κτιρίου τελωνείου και διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου», προϋπολογισμού 13.600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου
από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου»
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Τσιβόλα Λάμπρο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι:
Όπως γνωρίζετε, με τη συνεργασία πολλών φορέων - Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων, του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κλπ., αποφασίστηκε η ανακατασκευή της
Γέφυρας Κοράκου στον ποταμό Αχελώο, η αποκατάσταση των παρακείμενων σ’ αυτή κτιρίων τελωνείων και
των προσβάσεών τους και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση του έργου είναι η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των φορέων αυτών σύμφωνα με
το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010.
Κατόπιν αυτού προτείνω την έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης και από το Δήμο μας, καθώς
επίσης και τον ορισμό μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης αυτής.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον εισηγητή και έλαβε υπόψη σχέδιο σύμβασης που στάλθηκε από το Υπουργείο
Υποδομών και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
- Τις απόψεις- τοποθετήσεις- προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφονται
στα πρακτικά της συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Ηπείρου, Την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Νομού Άρτας, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ηπείρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση της γέφυρας Κοράκου στον ποταμό Αχελώο,
αποκατάσταση των παρακείμενων κτηρίων τελωνείων και των προσβάσεών τους και διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου», σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.
2. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου τον Δήμαρχο κ. Τσιβόλα Λάμπρο με αναπληρωτή του τον κ. Χασιώτη Γεώργιο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μετέχει ως μέλος στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης
υλοποίησης της σύμβασης.
Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Παπακώστας Δημήτρης
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Παπακώστας Δημήτρης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ
(Άρθρο 100, Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν.4071/2012)
ΕΡΓΟ:

«Αποκατάσταση της Γέφυρας Κοράκου στον ποταμό Αχελώο,
αποκατάσταση των παρακείμενων κτηρίων τελωνείων και των προσβάσεών τους,
και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»
Προϋπολογισμού έως 16.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Στην Αθήνα σήμερα, ………………, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:
α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α), εκπροσωπούμενο από την Υπουργό
κα Μυρσίνη Ζορμπά,
β) Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.), εκπροσωπούμενο από τον
Υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη,
γ) Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠ.Ο.Α.), εκπροσωπούμενο από τον
Υφυπουργό κ. Ευστάθιο Γιαννακίδη,
δ) Η Περιφέρεια Ηπείρου, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο
Καχριμάνη,
ε) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο
Αγοραστό,
στ) Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο
κ. Περικλή Μίγδο,
ζ) Ο Δήμος Αργιθέας Νομού Καρδίτσας, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Λάμπρο
Τσιβόλα,
η) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη κ. Ιωάννη
Γκόλια,
θ) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ηπείρου (T.E.E./T.H.), εκπροσωπούμενο από
τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Γεώργιο Παππά,
ι) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
(T.E.E./T.Κ&ΔΘ), εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Νικόλαο
Παπαγεωργίου,
έχοντας υπόψη
α) το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο
100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85),
β) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
δ) το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ….»,
ε) το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) και ειδικότερα του άρθρου 4 που αφορά στη
μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών,
στ) το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 125/Α/5.11.2016) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
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και Υφυπουργών",
ζ) το ΠΔ 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών",
η) το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91), η) το άρθρο 1 παρ 6 περ. στ΄ του Ν.
1256/1982,
θ) Την υπ’ αριθ. ………………………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης,
ι) Την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης,
ια) Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση (της υπ’ αριθμ. …………) συνεδρίασης) της
Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Η. για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της
παρούσης,
ιβ) Την υπ’ αριθ. ………….. απόφαση (της υπ’ αριθμ. ………..) συνεδρίασης) της Διοικούσας
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./ T.Κ&ΔΘ. για τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης,
ιγ) Την υπ’ αριθ …………………. Συνεδρίασης Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. για τη σύναψη και την
αποδοχή των όρων της παρούσης,
ιδ) Την υπ’ αριθ. ………………………… απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών για τη
σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης,
ιε) Την υπ’ αριθ. ……………. πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ιστ) Την υπ’ αριθ. …………………………… Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για
τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσας,
ιζ) Την υπ’ αριθ. …………………………… Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για
τη σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσας,
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση βασίζεται στη Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα
«Τεκμηρίωση και Μελέτη της Γέφυρας Κοράκου, καθώς και διατύπωση Προτάσεων για την
Αναστήλωσή της», η εκπόνηση της οποίας καθοδηγήθηκε και επιβλέφθηκε από το εργαστήριο
Οπλισμένου Σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν
για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
- Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Το σκοπό και το περιεχόμενο του Προγράμματος (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης και το Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 3).
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).
- Τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (άρθρο 5).
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο
6).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του
(άρθρο 9).
- Την Επιστημονική Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές της
(άρθρο 10)
- Τις ρήτρες της Σύμβασης (άρθρο 11).
- Τη δυνατότητα τροποποιήσεων της Σύμβασης (12)
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- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 13).
Άρθρο 2
Σκοπός του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι η πλήρης αποκατάσταση της Γέφυρας Κοράκου στον ποταμό
Αχελώο, η αποκατάσταση των παρακείμενων κτηρίων τελωνείων και των προσβάσεών τους, η
απομάκρυνση των επιχώσεων της κοίτης του ποταμού, η λήψη μέτρων προστασίας της
Γέφυρας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Το σύνολο των κατασκευών αυτών στο
εξής θα αποκαλείται «το Έργο». Το έργο θα υλοποιηθεί με περισσότερες της μίας εργολαβίες
σύμφωνα με την απαιτούμενη αλληλουχία των εργασιών.
Μετά την παράδοσή του Έργου, το Μνημείο θα ενταχθεί στην πολιτιστική, κοινωνική και
οικονομική ζωή της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, θα συντελέσει στη διατήρηση της
αρχιτεκτονικής μνήμης/ιστορίας της περιοχής και θα αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τη
γνωριμία του τόπου και της ιστορίας του.
Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ωρίμανση και η υλοποίηση του Έργου:
«Αποκατάσταση της Γέφυρας Κοράκου στον ποταμό Αχελώο, αποκατάσταση των
παρακείμενων κτηρίων τελωνείων και των προσβάσεών τους, και διαμόρφωση περιβάλλοντα
χώρου».
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ενότητες των απαιτούμενων εργασιών και
δράσεων ως εξής:
- Υλοποίηση προκαταρκτικών εργασιών με πέρας περίπου 8 μήνες από την υπογραφή της
παρούσας Σύμβασης.
- Υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος για εξακρίβωση βασικών θεμάτων της Γέφυρας με
πέρας περίπου 8 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Εκπόνηση των απαιτούμενων οριστικών μελετών πρώτης φάσης με πέρας περίπου 10
μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση της Γέφυρας και των κτηρίων Τελωνείων με πέρας περίπου 10
μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Ολοκλήρωση τευχών δημοπράτησης έργων πρώτης φάσης με πέρας περίπου 12 μήνες
από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Διαγωνιστική διαδικασία και υπογραφή της σύμβασης για τα έργα πρώτης φάσης με
πέρας περίπου 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Κατασκευή των έργων πρώτης φάσης με πέρας περίπου 38 έως 42 μήνες από την
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Εκπόνηση των απαιτούμενων οριστικών μελετών δεύτερης φάσης με πέρας περίπου 16
μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Ολοκλήρωση τευχών δημοπράτησης έργων δεύτερης φάσης με πέρας περίπου 18 μήνες
από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Διαγωνιστική διαδικασία και υπογραφή της σύμβασης για τα έργα δεύτερης φάσης με
πέρας περίπου 24 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- Κατασκευή των έργων δεύτερης φάσης με πέρας περίπου 44 μήνες από την υπογραφή της
παρούσας Σύμβασης.
- Περίοδος συντήρησης των έργων με πέρας περίπου 60 μήνες από την υπογραφή της
παρούσας Σύμβασης.
Ο καθορισμός των έργων της πρώτης φάσης και των έργων της δεύτερης φάσης θα εξαρτηθεί
από τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των
υδραυλικών μελετών.
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Άρθρο 4
Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι 60 μήνες. Ως χρόνος έναρξης της
παρούσας σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της.
Άρθρο 5
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης
Φορέας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται το Υπουργείο Μεταφορών και
Υποδομών. Η υλοποίηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Στο στάδιο της ωρίμανσης του Έργου, το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει επιμέρους δράσεις, ενέργειες και ερευνητικά
προγράμματα σε άλλα Συμβαλλόμενα μέρη με παράλληλη εξασφάλιση της χρηματοδότησής
τους. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ή τροποποιείται η
Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του έργου, καθώς και η Διευθύνουσα Υπηρεσία
υλοποίησής του.
Άρθρο 6
Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό έως 16.500.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καταβληθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η
παρούσα σύμβαση.
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
Α. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να εξασφαλίσει την κανονική ροή των πιστώσεων προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ. και να συνεργάζεται
με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
β. να παρέχει τεχνογνωσία για τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
γ. να διερευνήσει τη δυνατότητα και να προβεί σε ενέργειες για τη χρηματοδότηση μέρους
ή και του συνόλου του έργου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος.
Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να ελέγχει και να εγκρίνει τις προδιαγραφές και τις μελέτες,
β. να εποπτεύει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης,
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την
προστασία και αποκατάσταση των μνημείων (Ν.3028/02),
γ. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση,
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δ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
ε. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με δύο
μέλη και να μεριμνά για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξή της,
στ. να συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου του άρθρου 10 με δύο μέλη και
να μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας της.
Γ. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης, ως φορέας ωρίμανσης και υλοποίησης του
Έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη
εν γένει εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση ειδικών αναστηλωτικών έργων
και τις αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας,
β. να εντάξει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό ενάριθμο χρηματοδότησης του
Έργου και να μεριμνά για την απρόσκοπτη διάθεση των πιστώσεων για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης,
γ. να υποβάλει Τεχνικό Δελτίο και Αίτηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, για τη συγχρηματοδότηση μέρους ή και του συνόλου του έργου από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ. να προγραμματίσει και να διαχειριστεί την πλήρη ωρίμανση του έργου με αναθέσεις
επιμέρους δράσεων, ενεργειών, μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων σε
οικονομικούς φορείς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ή και σε άλλα συμβαλλόμενα
μέρη,
ε. να προγραμματίσει και να διαχειριστεί την ανάθεση και την εκτέλεση των επιμέρους
εργολαβιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου,
στ. να προβαίνει στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες απορρέουν από τις
αρμοδιότητες του και οι οποίες θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια του Έργου και καθ’
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, με σκοπό να διευκολύνει την πορεία εκτέλεσης
του Έργου και τις μετέπειτα λειτουργίες του,
ζ. να ελέγχει και να συντηρεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τις προσβάσεις προς το
Έργο,
η. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων
όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή,
θ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
ι. να ορίσει την Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή, καθώς και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
εκτέλεσης του έργου,
ια. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος,
ιβ. να συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου του άρθρου 10 με ένα μέλος.
Δ. Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς το σύνολο των κάθε είδους στοιχείων που
διαθέτει και αφορούν στο έργο καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση,
β. να συνδράμει στην εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων που είναι αναγκαίες για την
ωρίμανση του έργου και να υποστηρίζει την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησής του,
γ. να αναλαμβάνει και να υλοποιεί, απολογιστικά ή και με αναθέσεις, υποστηρικτικές
δράσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες που τυχόν θα της ανατεθούν από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με προϋπόθεση τη μεταβίβαση σχετικών
πιστώσεων,
δ. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
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σύμβαση,
ε. να ελέγχει και να συντηρεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τις προσβάσεις προς το
Έργο,
στ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
ζ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος,
η. να συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου του άρθρου 10 με ένα μέλος.
Ε. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς το σύνολο των κάθε είδους στοιχείων που
διαθέτει και αφορούν στο έργο καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση,
β. να συνδράμει στην εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων που είναι αναγκαίες για την
ωρίμανση του έργου και να υποστηρίζει την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησής του,
γ. να αναλαμβάνει και να υλοποιεί, απολογιστικά ή και με αναθέσεις, υποστηρικτικές
δράσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες που τυχόν θα της ανατεθούν από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με προϋπόθεση τη μεταβίβαση σχετικών
πιστώσεων,
δ. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση,
ε. να ελέγχει και να συντηρεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τις προσβάσεις προς το
Έργο,
στ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
ζ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος,
η. να συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου του άρθρου 10 με ένα μέλος.
ΣΤ. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνοντας την επίλυση πιθανών
προβλημάτων με όμορες ιδιοκτησίες καθώς επίσης τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας για την εξέλιξη του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
ολοκλήρωσή του,
β. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση,
γ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
δ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος.
Ζ. Ο Δήμος Αργιθέας Νομού Καρδίτσας αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνοντας την επίλυση πιθανών
προβλημάτων με όμορες ιδιοκτησίες καθώς επίσης τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας για την εξέλιξη του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
ολοκλήρωσή του,
β. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση,
γ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
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προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
δ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος.
Η. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να διαθέσει τη Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα «Τεκμηρίωση και Μελέτη της Γέφυρας
Κοράκου, καθώς και διατύπωση Προτάσεων για την Αναστήλωσή της», η εκπόνηση της
οποίας καθοδηγήθηκε και επιβλέφθηκε από το εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στους συμβαλλόμενους προκειμένου η μελέτη
αυτή να αποτελεί τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες ωρίμανσης του έργου.
β. να συνεργαστεί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό
Ερευνητικού Προγράμματος βασικών θεμάτων της Γέφυρας και να υλοποιήσει το
Πρόγραμμα αυτό, με προϋπόθεση την επιχορήγηση του σχετικού Ειδικού Λογαριασμού
του ΕΜΠ με τις αναγκαίες πιστώσεις.
γ. να παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Έργο της παρούσας σύμβασης. Πιο
συγκεκριμένα, να έχει την ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του
Έργου και να προτείνει 6 από τα 13 μέλη της, ορίζοντας τον Πρόεδρο και τον
αναπληρωτή Πρόεδρο. Επιπροσθέτως, το ΕΜΠ έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την
επιστημονική υποστήριξη του Έργου με επιστήμονες κάθε άλλης ειδίκευσης που
περιλαμβάνεται στο δυναμικό του,
δ. να παρέχει τις προδιαγραφές, την άποψή του για τα κριτήρια επιλογής αναδόχου,
τεχνική βοήθεια για την κατεύθυνση της εκτέλεσης των μελετών, γνώμη επί των
παραδοτέων των μελετών, για την επί τόπου υποβοήθηση του Έργου, καθώς και κάθε
δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για
την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση,
ε. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του Έργου,
στ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος.
Θ. Το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να παρέχει υπηρεσίες ως τεχνικός σύμβουλος του Έργου της παρούσας σύμβασης,
β. να μεταφέρει την εμπειρία των μελών του σε ιδιαιτερότητες του Έργου που σχετίζονται
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,
γ. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση,
δ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος,
ε. να συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου του άρθρου 10 με ένα μέλος.
Ι. Το Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. να παρέχει υπηρεσίες ως τεχνικός σύμβουλος του Έργου της παρούσας σύμβασης,
β. να μεταφέρει την εμπειρία των μελών του σε ιδιαιτερότητες του Έργου που σχετίζονται
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,
γ. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση,
δ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με ένα
μέλος,
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ε. να συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου του άρθρου 10 με ένα μέλος.

Άρθρο 8
Χαρακτηρισμός και Χρήση του χώρου
Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστεί το Έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Άρθρο 9
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
9α) Παρακολούθηση άρτιας υλοποίησης της σύμβασης.
Για το σκοπό αυτό ορίζεται δωδεκαμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη
από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους αναπληρωτές τους ως εξής:
1) Εκπρόσωποι του ΥΠ.ΠΟ.Α. ορίζονται:
α) η Υπουργός κα Μυρσίνη Ζορμπά, με αναπληρώτρια τη Γενική Γραμματέα κα Μαρία
Βλαζάκη,
β) Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
(ΓΔΑΜΤΕ) κ. Αμαλία Ανδρουλιδάκη με αναπληρωτή …………………….…….
2) Εκπρόσωποι του ΥΠ.Υ.ΜΕ. ορίζονται:
α) ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και
β) εκπρόσωπος που θα ορισθεί μαζί με τον αναπληρωτή του με Απόφαση του Υπουργού
ΥΠ.Υ.ΜΕ.
3) Εκπρόσωπος του ΥΠ.Ο.Α. ορίζεται ο Υφυπουργός κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης, με αναπληρωτή
τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ.
4) Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου ορίζεται ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης, με αναπληρωτή τον ……………………....
5) Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος
Αγοραστός, με αναπληρωτή τον …………………………..
6) Εκπρόσωπος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας ορίζεται ο Δήμαρχος κ.
Περικλής Μίγδος, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. ………………………...
7) Εκπρόσωπος του Δήμου Αργιθέας Νομού Καρδίτσας ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος
Τσιβόλας, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. ………………………...
8) Εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π. ορίζεται ο Πρύτανης κ. Ιωάννης Γκόλιας, με αναπληρωτή τον κ.
…………………………………..….
9) Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Η. ορίζεται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Γεώργιος
Παππάς με αναπληρωτή τον ………………..………………………..
10) Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ&ΔΘ. ορίζεται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, κ.
Νικόλαος Παπαγεωργίου με αναπληρωτή τον ……………………..……………….
Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε
τον εκπρόσωπο / αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου η Υπουργός του
ΥΠ.ΠΟ.Α. κα. Μυρσίνη Ζορμπά.
Με Απόφαση της Προέδρου ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.
και ο αναπληρωτής του.
Στην περίπτωση συγχρηματοδότησης του Έργου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί
να συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και έως δύο εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οριστούν αρμοδίως.
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9β) Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
Το έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι
✓ ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αντικειμένου και της
γενικότερης εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης,
✓ η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει
επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται,
✓ η έγκριση όλων των προδιαγραφών (μελετών/έργου) που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης,
✓ η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων,
✓ η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται στην
παρούσα σύμβαση και
✓ η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλομένους για τυχόν τροποποίηση των όρων της
Προγραμματικής Σύμβασης.
Ενδεικτικά, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
✓ Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης όπως
περιγράφεται στους όρους αυτής και ενημερώνεται για κάθε τεχνική, επιστημονική,
οικονομική και διαδικαστική εξέλιξη που αφορά στο Έργο.
✓ Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.
✓ Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση
υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
σύμφωνα με τους όρους αυτής.
✓ Ειδικότερα, σε περίπτωση ανάγκης αναδιαμόρφωσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
του Έργου, μέσα στο συνολικό πλαίσιο των εξήντα (60) μηνών από την υπογραφή της
παρούσας, αποφασίζει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, χωρίς να απαιτείται
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
9γ) Συνεδριάσεις – Λειτουργία- Αποφάσεις
✓ Η θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης διαρκεί όσο χρόνο και η
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και την
σύγκληση της γίνεται με πρόσκληση της Προέδρου της.
✓ Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από την Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε
τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες και όποτε το απαιτούν οι
όροι της παρούσας ή κρίνει η Πρόεδρος. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται
εκτάκτως όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.
✓ Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή
εκπροσωπούνται σε αυτή επτά μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.
✓ Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από την Επιστημονική Επιτροπή του
άρθρου 10 της παρούσας.
✓ Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για τις
ανάγκες της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα

ΑΔΑ: 6ΠΦΔΩΨ3-ΣΦΙ

Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 10
Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής
Για την αντιμετώπιση ειδικών επιστημονικών θεμάτων της παρούσας σύμβασης, συστήνεται
Επιστημονική Επιτροπή του Έργου με δεκατρία μέλη υπό την ευθύνη του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, αποτελούμενη από έξι προτεινόμενα μέλη από το Ε.Μ.Π., δύο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.,
ένα από το ΥΠ.Υ.ΜΕ., ένα από την Περιφέρεια Ηπείρου, ένα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
ένα από το Τ.Ε.Ε./Τ.Η. και ένα από το Τ.Ε.Ε./Τ.Κ&ΔΘ.
Με απόφαση του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. ορίζονται τα έξι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και
οι αναπληρωτές τους και με την ίδια Απόφαση ένα εκ των μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής και ένα ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ως μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής μπορούν να ορίζονται και ομότιμοι Καθηγητές ή Καθηγήτριες του Ε.Μ.Π.
Με Αποφάσεις των Εκπροσώπων των λοιπών συμβαλλομένων μερών ορίζονται τα αντίστοιχα
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη.
Με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζεται Γραμματέας της
Επιστημονικής Επιτροπής και αναπληρωτής του.
Οι ανωτέρω Αποφάσεις θα πρέπει να εκδοθούν το αργότερο ένα μήνα από την υπογραφή της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, άλλως η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να αρχίσει τις
συνεδριάσεις της με όσα μέλη έχουν οριστεί.
Η Επιστημονική Επιτροπή εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων και
γνωμοδοτεί προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Πιο συγκεκριμένα, η Επιστημονική Επιτροπή:
✓ Προτείνει τις προδιαγραφές του Έργου.
✓ Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιλογής αναδόχου.
✓ Παρέχει τεχνική βοήθεια στην κατεύθυνση της εκπόνησης των μελετών.
✓ Γνωμοδοτεί επί των παραδοτέων των μελετών στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων.
✓ Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή επιστημονικό θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια
του Έργου.
Με αυτό τον τρόπο, επικουρεί την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, στην παρακολούθηση
του Έργου ως προς την αρτιότητα της εκτέλεσης, τα ποιοτικά και ειδικά ζητήματα και την
αντιμετώπισή τους, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση, λόγω της ειδικής φύσης και
ευαισθησίας του Έργου.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δεν αμείβονται. Είναι δυνατό να κληθεί και άλλο ειδικό
προσωπικό που θα πλαισιώσει περιστασιακά την Επιστημονική Επιτροπή ανάλογα με τις
εξειδικευμένες ανάγκες του Έργου.
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Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για τις ανάγκες της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.

Άρθρο 11
Όροι Καταγγελίας
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει σε καθένα από τα υπόλοιπα μέρη το δικαίωμα να
καταγγείλουν τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να αξιώσουν κάθε θετική ή
αποθετική ζημιά τους.
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις της σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους,
το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και ως προς τη διάρκεια,
με δυνατότητα παράτασης ως δύο έτη πέραν του χρόνου που έχει συμφωνηθεί και
συνομολογηθεί με το άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 13
Τελικές Διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική
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.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή
τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε είκοσι πρωτότυπα και έλαβε κάθε
συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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