
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης 

‘ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ –ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ’». 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 

(ΦΕΚ) 102/Α’/2002) 

2. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003) 
3. Το Νόμο 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 

προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως οι παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το 

άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και με το άρθρο 

74 του Ν. 4483/17  (ΦΕΚ-107 Α/31-7-174483/17. 

5. Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο  

116 και 179. 

6. Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α 

/27- 12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Η υπ’ αριθ. 46358/07-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1648/07-04-2022) Απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών» 

8. Του ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι 

προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ 

βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225του ν.3852/2010 (έλεγχος 

νομιμότητας).» 

9. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
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υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 

42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.  

11. Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. 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. 

15. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της 

Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

17. Του ν. 4700/2020 άρθρο 324 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «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. 

18. Του ν. 4714/31-7-2020 άρθρο 132 “Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού”. 

19. Του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 

20. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) Άρθρο 45 “Καθορισμός ανώτατου 

ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010”. 

21. Την υπ’ αριθ. 134/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΞΖ7ΛΗ-6Τ4) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε η 9η 

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 

2022, με την ένταξη στον ΚΑΕ 9771 των ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του έργου 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ"» ποσού 

121.300,00 ευρώ.  

22. Την υπ’ αριθ. 228/2022 (ΑΔΑ: Ω80ΔΩ9Θ-ΒΘΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Δελφών µε την οποία εγκρίθηκε η 8η Τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2022, με την ένταξη του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" 2022 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από Πιστώσεις ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70-6233.009 ποσού 10.000,00 ευρώ. 

23. Το γεγονός ότι η περιοχή (θέση) Μπαλαλούκα του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. 

Παρνασσού  του Δ. Δελφών και  στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας είναι τουριστικά 

αναπτυσσόμενη, γειτνιάζει με το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και 

συγκεντρώνει επισκέπτες χειμερινού τουρισμού, απαιτείται, το οδικό δίκτυο να 



είναι ασφαλές και προσβάσιμο. Το συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο 

αν δεν εκχιονίζεται συνεχώς.  

24. Το γεγονός ότι και ο Δήμος Δελφών και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας δεν 

διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μηχανημάτων και χειριστών ώστε σε 

συνθήκες χιονοπτώσεων να διατηρούν ανοικτό το οδικό δίκτυο του νομού 

Φωκίδας, κρίνεται απαραίτητη η προγραμματική σύμβαση των δύο φορέων για 

την μίσθωση μηχανημάτων και χειριστών για τον εκχιονισμό της συγκεκριμένης 

περιοχής. 

25. Το γεγονός ότι με την έγκριση του παρόντος σχεδίου η ΠΕ Φωκίδας θα αναλάβει 

την ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού στη θέση Μπαλαλούκα  του Δ. Δελφών 

που είναι στα  όρια της Π.Ε. Φωκίδας και η ίδια θα προβεί  στον σχεδιασμό και 

να αναπτύξει τα αναγκαία μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

ορθολογική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών Πολιτικής Προστασίας που 

ειδικότερα εστιάζεται στην διαχείριση του τρόπου Εκχιονισμού του συγκεκριμένου 

σημείου, στη θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως Κελάρια. 

Εισηγούμαστε:  

Α) Την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και του Δήμου Δελφών με τίτλο:: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ 

"ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ"», για την υλοποίηση του συγκεκριμένης δράσης. 

Β) Την Έγκριση του σχεδίου της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης (συνημμένο). 

Γ) Τον Ορισμό δυο (2) εκπροσώπων του Δήμου Δελφών μετά των αναπληρωτών τους, 

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν’ θέματι προγραμματικής σύμβασης, ως 

ακολούθως: 

 Τον Αθανάσιο Αδαμάκο, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού με 

Αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κούσουλα, Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας 

Παρνασσού.  

 Τον Χαρίλαο Αγαπητό, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών 

με Αναπληρωτή τον Ιωάννη Μανανά, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας 

Γραβιάς. 

Δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δελφών, κύριου Παναγιώτη Αγ. Ταγκαλή για την 

υπογραφή της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης και τις λοιπές εκ του νόμου 

προβλεπόμενες ενέργειες. 

Ε) Την αποστολή της σχετικής απόφασης διά του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Δελφών στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας. 

 

 

 

Άμφισσα, 04/11/2022 

 

Ο Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 

 

Χαρίλαος Γ. Αγαπητός 

Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών 

Συνημμένο: ΣΧΕΔΙΟ 



ΣΧΕΔΙΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ"» 

 

από πιστώσεις ΚΑΠ – ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του ΚΑΕ 9771 έτους Ένταξης 2022,  

Και από πιστώσεις ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ του ΚΑ. 70-6233.009 του Δήμου Δελφών 

έτους Ένταξης 2022 

 

με τίτλο 

 

 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ"» 

 

 

Στη Λαμία, σήμερα την …………….,   ………………2022 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και  

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας 

Υλοποίησης) 

2. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα  (µε ΑΦΜ: 998592151)  και  

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος του 

έργου),  

 

Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

όπως οι παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17  (ΦΕΚ-107 

Α/31-7-174483/17. 

2. Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο  116 

και 179. 
3. Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 

12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



4. Η υπ’ αριθ. 46358/07-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1648/07-04-2022) Απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 

«Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών» 
5. Του ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι 

προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ 

βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225του ν.3852/2010 (έλεγχος 

νομιμότητας).» 

6. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 

υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), 

αρμοδιότητας των Περιφερειών.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. 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. 

12. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» 

και άλλες διατάξεις». 

14. Του ν. 4700/2020 άρθρο 324 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «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. 

15. Του ν. 4714/31-7-2020 άρθρο 132 “Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού”. 

16. Του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 

17. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) Άρθρο 45 “Καθορισμός ανώτατου ορίου 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010”.  

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 134/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΞΖ7ΛΗ-6Τ4) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε η 9η 

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 

2022, με την ένταξη στον ΚΑΕ 9771 των ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του έργου 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ"» ποσού 121.300,00 

ευρώ.  

2. Την υπ’ αριθ. 228/2022 (ΑΔΑ: Ω80ΔΩ9Θ-ΒΘΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Δελφών µε την οποία εγκρίθηκε η 8η Τροποποίηση του Τεχνικού 



Προγράμματος έτους 2022, με την ένταξη του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" 2022 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από Πιστώσεις ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 

και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70-6233.009 ποσού 10.000,00 ευρώ.   

3. Την µε αριθ.  ………../2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.  Περιφερειάρχη  για  την   

υπογραφή  της   καθώς  και   ο  ορισμός εκπροσώπων  µε  τους αναπληρωτές τους 

για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης , η οποία 

νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ……../……..2022  (ΑΔΑ: ……….) απόφαση 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

4. Την µε αριθ. ………./………..2022 (ΑΔΑ:……….) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  του   Δήμου Δελφών  µε  την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της   

παρούσας   Προγραμματικής  Σύμβασης, εγκρίνονται  οι όροι της, η εξουσιοδότηση 

του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  ο ορισμός εκπροσώπου µε τον 

αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ……../..2022  (ΑΔΑ: ……….) 

απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

5. Την υπ’ αριθ. …../2022 (ΑΔΑ:………….) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ  

70-6233.009 του Προϋπολογισμού Δαπανών Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 

2022. 

6. Η αριθ. ……./2022 (ΑΔΑ:…………) απόφαση Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού 

Ελέγχου Π.Σ.Ε. έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού …………€ από ΚΑΠ έτους 2022 

για την εκτέλεση του έργου 

  

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το γεγονός ότι η περιοχή (θέση) Μπαλαλούκα του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού  

του Δ. Δελφών και  στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας είναι τουριστικά αναπτυσσόμενη, 

γειτνιάζει με το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και συγκεντρώνει επισκέπτες 

χειμερινού τουρισμού, απαιτείται, το οδικό δίκτυο να είναι ασφαλές και προσβάσιμο. Το 

συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο αν δεν εκχιονίζεται συνεχώς. Επειδή και ο 

Δήμος Δελφών και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο 

αριθμό μηχανημάτων και χειριστών ώστε σε συνθήκες χιονοπτώσεων να διατηρούν 

ανοικτό το οδικό δίκτυο του νομού Φωκίδας, κρίνεται απαραίτητη η προγραμματική 

σύμβαση των δύο φορέων για την μίσθωση μηχανημάτων και χειριστών για τον 

εκχιονισμό της συγκεκριμένης περιοχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 

μερών, με σκοπό την υλοποίηση του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ», που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕ 

ΦΩΚΙΔΑΣ και συγκεκριμένα του ΚΑΕ 9771 έτους ένταξης 2022 και από πιστώσεις 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ με ΚΑ. 70-6233.009 του Δήμου Δελφών. 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού 

από την Π.Ε. Φωκίδας του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  



του Δ. Δελφών που είναι στα  όρια της Π.Ε. Φωκίδας και πρέπει η ιδία να κάνει τον 

σχεδιασμό και να αναπτύξει τα αναγκαία μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

ορθολογική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών Πολιτικής Προστασίας που ειδικότερα 

εστιάζεται στην διαχείριση του τρόπου Εκχιονισμού του συγκεκριμένου σημείου, στη 

θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως Κελάρια.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ) του 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 

Νομοθεσία   Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Την διαχείριση και υλοποίηση του έργου 

• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ και 

συγκεκριμένα του ΚΑΕ 9771 έτους 2022 την εξασφάλιση των σχετικών 

χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων που 

απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου. 

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, μέχρι του ποσού των 121.300,00 ευρώ.  

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ  αναλαμβάνει: 

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

εκχιονισμό του εν λόγω οδικού δικτύου, να διαθέσει την απαιτούμενη ποσότητα 

άλατος καθώς και την διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού όταν προκύψει 

έκτακτη ανάγκη αποχιονισμού. 

 Την εν μέρει την χρηματοδότηση του έργου και μέχρι του ποσού των 10.000,00€ το 

οποίο θα μεταφέρει στην ΠΕ Φωκίδας για την εκτέλεση των πληρωμών  

 Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την 

ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό 

τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 131.300,00€, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται  και ο Φ.Π.Α.  

2. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει  από πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ και 

συγκεκριμένα του ΚΑΕ 9771 έτους Ένταξης 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 134/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΠΞΖ7ΛΗ-6Τ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε 



την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας έργων που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από 

τη ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με την αριθμ. ……./2022 (ΑΔΑ: ………….) απόφαση πολυετούς 

ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.  και εν 

μέρει από πιστώσεις του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 70-6233.009 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ προϋπολογισμού Δαπανών οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 228/2022 (ΑΔΑ: Ω80ΔΩ9Θ-ΒΘΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών µε 

την οποία εγκρίθηκε η 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, με την 

ένταξη του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" 2022 ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από 

Πιστώσεις ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …../2022 

(ΑΔΑ:………….) Απόφαση πολυετούς ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ 70-6233.009 του 

Προϋπολογισμού Δαπανών Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2022.. 

3. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει εν μέρη τον προϋπολογισμό έτους 2022 και εν μέρη τον 

προϋπολογισμό δαπανών έτους 2023 των δύο συμβαλλόμενων μερών.    

4. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την παραλαβή των 

εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.  

5. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

(Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας), έως του ποσού των 121.300,00 ευρώ και η εξόφληση του 

υπολοίπου ποσού θα βαρύνουν τον ΚΑ. 70-6233.009 του Δήμου Δελφών έως του ποσού 

των 10.000,00 ευρώ, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

6. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου 

Δελφών. 

7. Τυχόν εκπτώσεις που θα προκύψουν αντιλογίζονται υπέρ του Δήμου Δελφών.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της  ισχύει για 12 μήνες 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι. 

2.Οι υπηρεσίες εκχιονισμού και αντιμετώπισης του πάγου επί του ανωτέρω, δημοτικού 

οδικού δικτύου, θα εκτελούνται κατά τόπους, κατά τις περιόδους που εμφανίζονται 

φαινόμενα χιονοπτώσεων. 

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως δύο 

(2) μήνες, µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης 

εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  :  ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την  υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, 



εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και 

ειδικότερα: 

Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  : 

 Την Αλεξάνδρα Κουτσού, Προϊστάμενη Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως 

πρόεδρο, με Αναπληρωτή τον Ασημάκη Κόκκινο, υπάλληλο της Π.Ε. Φωκίδας 

Δύο εκπροσώπους του Δήμου Δελφών : 

 Τον Αθανάσιο Αδαμάκο, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού με 

Αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κούσουλα, Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας 

Παρνασσού.  

 Τον Χαρίλαο Αγαπητό, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών με 

Αναπληρωτή τον Ιωάννη Μανανά, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα 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) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 

βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του έργου 

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης 

των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

ε) Συγκαλείται στο τέλος κάθε εκχιονισμού και επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή 

διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση 

που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά όργανα των 

Συμβαλλομένων (Περιφερειακό - Δημοτικό Συμβούλιο) 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του 

Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα  από την υπογραφή 

της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα 

που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές 

αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως  για κάθε 

θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των παρόντων µελών της. Τα μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.  

Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της 

επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα 

και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.  

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος 

της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και 

τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν 

μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των 

αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει 

αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου 

και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, 

αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική 

αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης 

προγραμματικής συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων 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. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα  παραπάνω  συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν, τα  συμβαλλόμενα μέρη  και  

προς  απόδειξη  αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) 

πρωτότυπα, από τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το  

Δήμο Δελφών 

Για την  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ 

 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
Διάρκεια προγρ/κής 

Σύμβασης (12 μήνες) 

     
                                

 
  

2 
Προσυμβατικές 

διοικητικές ενέργειες 

     
                                  

 
  

3 

Σύνταξη διακήρυξης, 

τευχών 

δημοπράτησης  

     

                                  

 

  

4 

Διενέργεια διαδικασιών 

ανάθεσης και επιλογή 

αναδόχου - 

υπογραφή σύμβασης. 

     

                                  

 

  

5 

Διαχείριση και 

υλοποίηση του έργου 

- Αποπληρωμή 

     

                                  

 

  

6 
Παράδοση και 

παραλαβή του έργου. 

     
                                  

 
  

7 

Διαχειριστική 

ολοκλήρωση του 

έργου  

     

                                  

 

  



8 

Χρόνος παράτασης 

(αν απαιτηθεί έως 2 

μήνες) 

     

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


