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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Ιουνίου 2021 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 13:00 (δια τηλεδιάσκεψης) 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.06.2021 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, Ηλίας 

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός  

Απόντα μέλη  : 1 

Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του 

Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ 

ΚΕΡΑΤΕΑ’’, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 

ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης 

Αρ. Απόφ.: 161/2021 

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 

σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ’’, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για 

την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «…θ) Αποφασίζει για 

την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του 
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άρθρου 12 του ν. 4412/2016…». 

2. Το άρθρο 100 ‘’προγραμματικές συμβάσεις’’ του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

3. Την αρ. πρωτ: 9478/14.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την 

οποία: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. 119/2019 εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ» με την υπ’ αρ. 127/2019 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής 

2. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος  2021, και στο 

οποίο περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

3. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το έτους 2021 και προβλέφθηκε η 

σχετική πίστωση για το έργο (ΚΑΕ 9769.01.117) (ΑΔΑ 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) 

4. Την  υπ. αριθ. 111484/8370/19-12-2093 (ΦΕΚ 11/Δ/14-1-1994 Υπουργική Απόφαση 

Χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού 

σχεδίου του πρώην Δήμου Κερατέας 

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 268661/ ΥΠΠΟΑ 09.06.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού με το οποίο ενημερώνει τον Δήμο Λαυρεωτικής και την Περιφέρεια Αττικής, ότι κατόπιν 

νομικού ελέγχου  πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν σε έγκριση του Σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

 Η  παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 

Αττικής του έργου με τίτλο: «’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ’’ ΣΤΗΝ 

ΚΕΡΑΤΕΑ» με 1.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 Με την παρούσα Π.Σ. καθορίζεται η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών.   

 Έπεται προσυμβατικός έλεγχος της Προγραμματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 Ο Δήμος Λαυρεωτικής οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 6.Β της Π.Σ και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη 

και ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση των πιστώσεων.  

 Απαιτείται συμμετοχή του Δήμου, δια του εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του, στην 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βάσει του άρθρου 8 παρ. 1γ της Π.Σ.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜAI 

 Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για 
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το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 Τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Π.Σ.» 

 Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου "Οικία Μπία" στην Κερατέα» 

από το Δήμο Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.  

Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάδειξης 

πολιτισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν στόχο να διασώσουν τα περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία 

των όψεων και παράλληλα να αποκαταστήσουν εκείνα που αλλοιώθηκαν με κακόγουστες και 

μεταγενέστερες παρεμβάσεις. 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα έξι (46) μήνες έτος αρχής γενομένης 

από την ημερομηνία της υπογραφής της. 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με τη μελέτη, στο ποσό του ενός 

εκατομμυρίου οκτακόσιων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η 

εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. 

που αναλογεί. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9729.05.001). 

 Το ανωτέρω ποσό έχει εγγραφεί στον ΚΑ δαπανών 30-7311.020 του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 

έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής, την έγκριση του σχεδίου της 

προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δήμου για τη 

συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

 Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021 

 τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 το αριθμ. πρωτ: 268661/ΥΠΠΟΑ/09.06.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού 

 την αριθμ. πρωτ: 9476/14.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ’’, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και χρονικής διάρκειας σαράντα έξι (46) μηνών. 

Β. Εγκρίνει τους όρους του συνημμένου στην παρούσα απόφαση Σχεδίου της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο 

του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3882/2010, για την υπογραφή της προγραμματικής 

σύμβασης. 

Δ. Εγκρίνει τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης με τον ορισμό από το 

Δήμο Λαυρεωτικής ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, ως εξής: 

Τακτικό μέλος: Δήμητρα Πάλλη, Αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής. 

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Λιέπουρης, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη  

 
 
 
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τίτλος έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ" ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ» 

 
 
 
 
 

 

1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) 

2. Περιφέρεια Αττικής 

3. Δήμος Λαυρεωτικής 

ΑΘΗΝΑ-
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ" ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ» 

Στην Αθήνα σήμερα ....................... , ημέρα 

συμβαλλόμενοι: 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα Μπουμπουλίνας 20-22 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, 

Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιο Πατούλη. 

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Λαυρεωτικής» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Λαύριο, 

Κουντουριώτη 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτριο Λουκά. 

Με βάση τις διατάξεις: 
 

 του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α' 87) και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, 

 του ν. 4555/2018 (Α' 133) «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 I»), 

 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει, 

 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

 του ν. 3028/2002 (Α' 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

 του άρθρου 1 παρ. 6 περ. στ' του ν. 1256/1982, (Α'65), «Για την πολυθεσία, την πολύ 

απασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." 

(Α' 184), 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

{προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, 

παρ. 4. 

 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

του έτους 202.. οι παρακάτω 
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ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

(Α' 36). 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α' 122), όπως 

ισχύει σήμερα, 

 του ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις», 

 του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού», 

 του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39 Α). 

 του Π.Δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...», 

 του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7), όπως ισχύει, 

 του Π.Δ. 83/2019 {Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

 του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Α' 238), όπως ισχύει, 

 της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

και έχοντας υπόψη: 

1. Το με αριθμό 13371/23-7-2019 έγγραφο του Δήμου με το οποίο υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια 

Αττικής η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο, 

2. Το με αριθμό 688150/1-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Απόσπασμα από το Πρακτικό της 14Ί<: Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαυρεωτικής της 15-7-2019, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 119/2019 (επικαιροποίηση 
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της υπ αριθμ. 2/2012 μελέτης) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

4. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2021 και στην 

οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

5. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης 2021 και στην οποία προβλέπεται η σχετική πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 

6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

6. Την υπ αριθμ. 111484/8370/19-12-1993 (ΦΕΚ 11/Δ/14-1-1994) υπουργική απόφαση 

χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του 

Δήμου Κερατέας. 

7. Το Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου που εμφανίζει 

το εν λόγω ακίνητο να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Κερατέας και να έχει 

ΚΑΕΚ:050670120005. 

8. Το με Α.Π. 259/2-6-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου 

Οικία Μπία, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Π.Ε.Α.Α. γνωμοδοτεί θετικά 

από αισθητικής απόψεως με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις και οι 

διατάξεις των φορέων και με την παρατήρηση να διατηρηθούν οι μεταλλικές κολώνες στο ισόγειο 

του χαγιατιού του κτιρίου I, (πρακτικό 21ης Συνεδρίας πράξη 16η 2-6-2016) 

9. Την υπ αριθμ. 18/6-2-2017 έγκριση δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Μαρκόπουλου. 

10. Τη με αριθμό ........................... /202... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 

11. Την με αριθμό. /202.... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 

12. Το με αριθμό ...................................... έγγραφο του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

περί σύμφωνης γνώμης για τους όρους της παρούσας. 

13. Τη με αριθμό ........................ απόφαση του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

14. Τη με αρ. πρωτ ..............................................  (ΑΔΑ .............................. ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής. 

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης δεν 

προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου "Οικία Μπία" στην Κερατέα» 

από το Δήμο Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Λαυρεωτικής. Με 

την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάδειξης 

πολιτισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν στόχο να διασώσουν τα περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία 

των όψεων και παράλληλα να αποκαταστήσουν εκείνα που αλλοιώθηκαν με κακόγουστες και 

μεταγενέστερες παρεμβάσεις. 

3. Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 119/2019 μελέτη (επικαιροποίηση της υπ 

αριθμ. 2/2012 μελέτης) του Δήμου Λαυρεωτικής, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 127/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναστήλωση και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται 

στον ιστορικό πυρήνα του Δημοτικού Διαμερίσματος Κερατέας, εντός του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου. 

Η αποκατάσταση αφορά τα τρία ανεξάρτητα κτίσματα τα οποία έχουν κτιστεί στα τέλη του 19ου με 

αρχές του 20°u αιώνα. Η συνολική δόμηση είναι 338,69 τ.μ. Το ένα εκ των κτιρίων είναι 

χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτίριο μνημείο και έργο τέχνης με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Συνοπτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

- Εκσκαφές και αποχωματώσεις παντός τύπου δια χειρών και μηχανικών μέσων, καθαιρέσεις, 

αποξηλώσεις, ικριώματα κοινά και ειδικά, αντιστηρίξεις. 

- Σκυροδέματα, οπλισμοί μανδυών, ενισχύσεις φέρουσας τοιχοποιίας λιθοδομών, 

ξυλοπατοδοκών μεσοπατωμάτων, στεγών, διαζωμάτων στέψης τοίχων, τσιμεντενέσεις, μανδύες 

οπλισμένης τσιμεντοκονίας κ.λ.π. 

- Λιθοδομές, πλινθοδομές, διαζωματικές τοιχοποιίες, ξυλουργικά, παραδοσιακά πατώματα, 

κουφώματα, ψευδοροφές, στέγες, μεταλλουργικά, αρμολογήματα, επιχρίσματα, επιστεγάσεις, 

επικεραμώσεις βυζαντινού τύπου, επιστρώσεις παραδοσιακών δαπέδων τσιμεντοπλακιδίων, 

μαρμάρων, ορθομαρμαρώσεις, υαλουργικά, χρωματισμοί κ.λ.π. 

- Ειδικές εργασίες διακοσμήσεων, συντήρηση αποκατάσταση ζωγραφικού διάκοσμου 

οροφογραφιών και τοιχογραφιών, περίτεχνου μαρμάρινου εξώστη, τραβηχτά διακοσμητικά 

κονιάματα όψεων, παραδοσιακό διακοσμητικό δάπεδο πλακιδίων, ορθομαρμαρώσεις, 

διακοσμητικά στοιχεία πλίνθων γεισωμάτων, παοκατάσταση συστήματος μαρμάρινου πατητηριού 

παραγωγής κρασιού, παραδοσιακή εστία (τζάκι) κ.λ.π. 
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- Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, ισχυρών και 

ασθενών ρευμάτων, συστήματος τηλεφώνων, φωνής και δεδομένων (DATA), αντικλεπτικό σύστημα 

ασφαλείας και πυρανίχνευσης, ειδικός φωτισμός ανάδειξης του διατηρητέου κτιρίου-μνημείου 

κ.λ.π. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το κτίριο "ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ" βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας, στη συμβολή των οδών 

Στόφα και Παπαθανασίου στο Ο.Τ. 113, πλησίον της οδού Αθηνών- Σουνίου και έχει χαρακτηρισθεί 

ως διατηρητέο με την υπ αριθμ. 111484/8370/1912-1993 (Δ' 11) υπουργική απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με τη μελέτη, στο ποσό του ενός 

εκατομμυρίου οκτακόσιων χιλιάδων (1.800.000,00) €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η 

εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. 

που αναλογεί. 

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ:9729.05.001). 

3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για 

την εκτέλεση άλλου έργου. 

4. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών 

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στο όνομα του Δήμου Λαυρεωτικής. 

5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με τον 

ανάδοχο, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια 

έργα. 

2. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει την ευθύνη για 

την άρτια και προσήκουσα συντήρηση του έργου, με δικές του δαπάνες και ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται 

σε σαράντα έξι (46) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών 

και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί 

να παραταθεί μέχρι τρία (3) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη 
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γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. 

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 

Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη 

συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Τα Συμβαλλόμενα μέρη: 

α) συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και παρέχουν, αλλήλως, κάθε δυνατή και 

αναγκαία πληροφορία και συνδρομή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την εμπρόθεσμη και 

ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα, 

β) δεσμεύονται για την συμμετοχή μέσω των ορισμένων για αυτό το σκοπό εκπροσώπων τους στο 

συλλογικό όργανο παρακολούθησης της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 

Ανάπτυξης του άρθρου 8 της παρούσας, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεων του οργάνου 

αυτού. 

γ) διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων στελεχών που σχετίζονται με την υλοποίηση 

του έργου. 

Ειδικότερα: 

 

Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: 

• Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 

1.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

• Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου 

και την παραλαβή του, σύμφωνα με το νόμο. 

• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης. 

• Τη μέριμνα για αποστολή στην Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς 

ενημέρωση της. 

• Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 

Β. Ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει: 

• Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και 

εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου. 

• Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται 
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στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 

• Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η 

απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. 

• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης. 

• Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του. 

• Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των 

απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. 

• Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική 

παραλαβή του. 

• Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των 

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή 

βλαβών ή καταστροφών. 

• Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια 

Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο. 

• Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα με 

πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

 

Γ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει: 

1. Την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας και συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για 

την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, 

σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

2. Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, 

συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση 

των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και 

εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου, εξαιτίας οποιωνδήποτε 

νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων, σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας είτε με το 

περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την 

παρούσα σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος 

Λαυρεωτικής ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η 

Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου. 

3. Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την 

ΑΔΑ: 6ΓΒΦΩΛ1-8Ε8



 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 16 
  

εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία 

υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από 

την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης 

του έργου. 

4. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την 

Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας 

Αττικής ή/ και του ΥΠΠΟΑ και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής ή/ και το ΥΠΠΟΑ 

υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η 

Περιφέρεια Αττικής ή/ και το ΥΠΠΟΑ μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από 

τον Δήμο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ 

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Επιτροπή 

Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας, β) ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων 

& Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του, υπάλληλο της αυτής Γενικής 

Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Λαυρεωτικής με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι 

προτείνονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και δ) ένας (1) εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ με 

τον αναπληρωτή του. 

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους 

αυτής, και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε 

λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

β) εισηγειται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 

δ) εισηγειται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης. 

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου 

της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα 

αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. 

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 

έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
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6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου 

της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της 

Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του 

συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται 

οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε 

αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν 

ανακύψει 

8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 

πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου. 

9. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς 

τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό 

μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. 

Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρούνται και τα μέλη που 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον 

χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην 

τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες 

και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται με κοινή έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη, 

ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την 

τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και 

υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση. 

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν 

επιτρέπονται. Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται για λόγους που αφορούν στην ολοκλήρωση του 

αντικειμένου της σύμβασης και εκτίθενται αναλυτικά, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, 
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παρέχει στους λοιπούς συμβαλλόμενους το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των συνεπειών 

των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να 

καταγγείλουν τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και 

να εγείρουν κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της 

παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη 

αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε 

συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
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