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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ. 273/2018 

Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού, της 

Περιφέρειας Αττικής, του Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων και του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατασκευή 

του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του 
Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων» 

συνολικού πρ/σµού 1.400.000,00 € (µε Φ.Π.Α.). 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16749/7-9-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  -------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   
     Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος.  
����������������������������������.. 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 23ο θέµα της  ηµερησίας 
∆/ξεως περί του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 04/09/2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Νικολάου Αν. Παπαπανούση,  που έχει ως ακολούθως:  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ιερού Ναού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Μεγάρων και του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: 
«Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων», συνολικού προϋπολογισµού 1.400.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει 

2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση» 

3. Τη  µε αριθµό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

4. Του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

5. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς", όπως αυτός ισχύει 

6. Το Π.∆. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄22-01-2018) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού» όπως ισχύει 

7. Tο Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και Τουρισµού» 

8. Tο Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016)  «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» 

9. Το Π.∆. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/28-02-2018) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» 

10. Τη µε αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆ΑΤΠ/Α1/272598/33659 /30330/23405 (ΦΕΚ 
706/ΥΟ∆∆/6.10.2015) Απόφαση διορισµού της κας Μαρίας Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη στη 
θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 

11. Τη υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/1555934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 1298/Β΄/12.4.2018) Υ.Α. 
περί µεταβίβασης του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με 
εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτισµού και 
Αθλητισµού (Τοµέας Πολιτισµού), Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, 
Τµηµάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ 

12. Το µε αρ. 55/1974 Κανονισµό (ΦΕΚ 185/Α΄/01-07-1974) σχετικά µε τη µελέτη και 
εκτέλεση των εκκλησιαστικών έργων 

13. Το άρθρου 12 του ν. 3513/2006 σχετικά µε τις προγραµµατικές συµβάσεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 

14. Το άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α΄/31/05/1977) «Καταστατικός Χάρτης 
της Εκκλησίας της Ελλάδας» 

15. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

16. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

17. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

18. Το 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 

19. Το ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

20. Το ν. 4320/2015 (Α΄29), άρθρο 37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων» 
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21. Tο Π.∆.99/92 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών και εν γένει 
έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

22. Το άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982) 

23. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) 

24. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

25. Το µε αριθµό 53/12-09-2016 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαµίνος 
σχετικά µε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 

26. Το µε αριθµό 2275∆/Φ.Ε./08-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής σχετικά µε την επάρκεια της µελέτης του 
έργου 

27. Τη µε αρ. 145/2017 Πράξη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σχετικά µε την έγκριση της µελέτης του έργου 

28. Το µε αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/16/31-12-2014 έγγραφο της 
∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων σχετικά µε την έγκριση της 
µελέτης του έργου 

29. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ∆ΑΤΤΙΚΗΣ/38669/21197/1545/24-2-2015 
έγγραφο διαβίβασης θεωρηµένης τροποποιηµένης µελέτης παλαιοχριστιανικής 
Κοιµήσεως Μεγάρων 

30. Το µε αρ. 337/8-4-2014 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαµίνος µε το 
οποίο βεβαιώνεται ότι Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού 
Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και νόµιµος  εκπροσώπου αυτού είναι ο 
Αρχιµανδρίτης Σεραπίων Μιχαλάκης 

31. Τη µε αρ. πρωτ. 1571/13-10-2017 έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από το Τµήµα 
Έκδοσης Αδειών ∆όµησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Μεγάρων 

32. Το µε αρ. πρωτ. 89881/4921/17/25-10-2017 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου 

33. Το µε αρ. ΦΕΚ 323/Α/26-09-1934 περί αναθεωρήσεως του σχεδίου της πόλεως των 
Μεγάρων 

34. Το από 28-01-2014 θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα υφιστάµενης κατάστασης 
κλίµακας 1:100 του Μηχανικού Κων/νου Γ. Πατιλοκωστόπουλου 

35. Το από 21-12-2017 έγγραφο από τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων 
σχετικά µε την επάρκεια της Τεχνικής του Υπηρεσίας 

36. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/322394/5571/03-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε το οποίο δίδεται η σύµφωνη γνώµη για το σχέδιο της 
προγραµµατικής σύµβασης του εν λόγω έργου 

37. Τις µε αριθµό 303/2013 και 304/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής σχετικά µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 και 
του Προϋπολογισµού έτους 2014 µε τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα 
Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα 

38. Τη µε αριθµό 423/2017 Απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού 
έτους 2018 και το έργο περιλαµβάνεται στο Π.Ε.Ε. (Α∆Α: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 

39. Τη µε αριθµό 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2018 (Κ.Α.Ε. έργου: 9779.06.016) 

40. Το µε αριθµό 144561/474/23-07-2018 έγγραφο του Γραφείου Νοµοθετικού 
Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Σύµφωνα µε τις µε αρ. 423/2017 και 425/2017 (ο.ε.) Αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής το έργο µε τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού 
Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων» είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα 
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στον Προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2018. 
Ο ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων χρονολογείται στο 1878 και δεν αποτελεί 
κηρυγµένο διατηρητέο µνηµείο.  
Στο υπόγειο του πρόναου του ναού διατηρούνται ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η 
οποία προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».  
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για 
την κατασκευή του ως άνω έργου µε χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής και 
υλοποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου Μεγάρων. 
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού 
Ναού. Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, 
συντήρηση και αποκατάσταση τοιχογραφιών καθώς και η ανάδειξη των θεµελίων της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο υπόγειο του πρόναου.  
Με το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/13/31-12-2014 έγγραφο 
η  ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ενέκρινε τµήµα της µελέτης, η οποία αφορά στην ανάδειξη των ερειπίων της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. 
Επιπλέον προβλέπεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου – πλατείας και ειδικότερα 
αποξηλώσεις των δαπέδων της πλατείας, χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού και οµβρίων υδάτων, επίστρωση της πλατείας, τοποθέτηση καθιστικών 
και φυτεύσεις. 
Με τις επεµβάσεις αυτές θα αποκατασταθεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία του ναού, 
θα διαµορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, ώστε να ανταποκρίνεται λειτουργικά και αισθητικά 
στις ανάγκες ενός Μητροπολιτικού Ναού και επιπρόσθετα θα αναδειχθούν τα επιµέρους 
πολιτισµικά του στοιχεία, ώστε να είναι ορατά και επισκέψιµα. 
Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιερού 
Καθεδρικού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων σύµφωνα µε την τεχνική 
µελέτη, η οποία εκπονήθηκε από Ιδιώτη Μελετητή και εγκρίθηκε από το Εκκλησιαστικό 
Συµβούλιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σύµφωνα µε την 
145/2017 Πράξη του.  

Μετά τα παραπάνω 
 και λαµβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυµβατικός έλεγχος  

από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  

1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατασκευή του έργου 
µε τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου Μεγάρων», συνολικού προϋπολογισµού 1.400.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

2. Τον ορισµό του Νικολάου Παπαπανούση Πολιτικού Μηχανικού, Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου Μεγαρέων, µε αναπληρωτή του, τον ∆ηµήτριο Παπανίκο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 
∆ηµοτικό Σύµβουλο του ∆ήµου Μεγαρέων ως εκπροσώπους του ∆ήµου Μεγαρέων, 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 

        Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
το κατατεθέν σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης και όρων µεταξύ µεταξύ του Υπ. 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων και του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και 
αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων», η 
οποία έχει ως ακολούθως: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» 

 

Στην Αθήνα σήµερα WWWWWWWWWWWWWWW, ηµέρα WWWWWW..WWW. οι  
παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

1. Τo Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εδρεύει στην Αθήνα, Μπουµπουλίνας 
20-22 και εκπροσωπείται νόµιµα από τη Γενική Γραµµατέα Μαρία Ανδρεαδάκη - 
Βλαζάκη 

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη 
Αττικής Ειρήνη ∆ούρου 

3. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων», που εδρεύει στα Μέγαρα, Γ. Μενιδιάτη 57 και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Αρχιµανδρίτη Σεραπίων Μιχαλάκη 

4. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Μεγαρέων» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που εδρεύει στα 
Μέγαρα, Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκη και εκπροσωπείται νόµιµα από ∆ήµαρχο 
Μεγαρέων Γρηγόριο Σταµούλη 

Με βάση τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8, παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 85) και το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017) και ισχύει 

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση» 

3. Της µε αριθµ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

5. το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς", όπως αυτός ισχύει 

6. Του Π.∆. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄22-01-2018) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού» όπως ισχύει 

7. Tου Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού» 

8. Tου Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016)  «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» 

9. Του Π.∆. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/28-02-2018) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» 

10. Της µε αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆ΑΤΠ/Α1/272598/33659 /30330/23405 (ΦΕΚ 
706/ΥΟ∆∆/6.10.2015) Απόφασης διορισµού της κας Μαρίας Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 
στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

11. Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/1555934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 1298/Β΄/12.4.2018) Υ.Α. 

περί µεταβίβασης του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με 

εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτισµού και 

Αθλητισµού (Τοµέας Πολιτισµού), Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, 

Τµηµάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

12. Του µε αρ. 55/1974 Κανονισµού (ΦΕΚ 185/Α΄/01-07-1974) σχετικά µε τη µελέτη και 
εκτέλεση των εκκλησιαστικών έργων 

13. Του άρθρου 12 του ν. 3513/2006 σχετικά µε τις προγραµµατικές συµβάσεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 

14. Του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α΄/31/05/1977) «Καταστατικός 
Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας» 
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15. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

16. 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

17. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

18. 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 

19. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

20. Του ν. 4320/2015 (Α΄29), άρθρο 37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων» 

21. Tου Π.∆.99/92 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών και εν γένει 
έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Του άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982). 

23. Του άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) 

και έχοντας υπόψη: 
1. Το γεγονός ότι στο υπόγειο του πρόναου του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου διατηρούνται 

κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τα οποία προστατεύονται από τον Ν. 
3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς". 

2. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

3. Το µε αριθµό 53/12-09-2016 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαµίνος 
σχετικά µε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 

4. Το µε αριθµό 2275∆/Φ.Ε./08-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής σχετικά µε την επάρκεια της µελέτης του έργου 

5. Τη µε αρ. 145/2017 Πράξη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σχετικά µε την έγκριση της µελέτης του έργου 

6. Το µε αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/16/31-12-2014 έγγραφο της 
∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων σχετικά µε την έγκριση της µελέτης 
του έργου. 

7. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ∆ΑΤΤΙΚΗΣ/38669/21197/1545/24-2-2015 
έγγραφο διαβίβασης θεωρηµένης τροποποιηµένης µελέτης παλαιοχριστιανικής 
Κοιµήσεως Μεγάρων. 

8. Το µε αρ. 337/8-4-2014 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαµίνος µε το 
οποίο βεβαιώνεται ότι Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και νόµιµος  εκπροσώπου αυτού είναι ο 
Αρχιµανδρίτης Σεραπίων Μιχαλάκης 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 1571/13-10-2017 έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από το Τµήµα 
Έκδοσης Αδειών ∆όµησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Μεγάρων 

10. Το µε αρ. πρωτ. 89881/4921/17/25-10-2017 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου 

11. Το µε αρ. ΦΕΚ 323/Α/26-09-1934 περί αναθεωρήσεως του σχεδίου της πόλεως των 
Μεγάρων 

12. Το από 28-01-2014 θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα υφιστάµενης κατάστασης 
κλίµακας 1:100 του Μηχανικού Κων/νου Γ. Πατιλοκωστόπουλου 

13. Το από 21-12-2017 έγγραφο από τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σχετικά 
µε την επάρκεια της Τεχνικής του Υπηρεσίας 
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14. Τις µε αριθµό 303/2013 και 304/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
σχετικά µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 και του 
Προϋπολογισµού έτους 2014 µε τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα 
Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα 

15. Τη µε αριθµό 423/2017 Απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού 
έτους 2018 και το έργο περιλαµβάνεται στο Π.Ε.Ε. (Α∆Α: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 

16. Τη µε αριθµό 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2018 (Κ.Α.Ε. έργου: 9779.06.016) 

17. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/322394/5571/03-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε το οποίο δίδεται η σύµφωνη γνώµη για το σχέδιο της 
σύµβασης του εν λόγω έργου 

18. Τη µε αρ. WW/2018  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση 
των ειδικότερων όρων της παρούσας 

19. Τη µε αρ. WW/2018  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων για την έγκριση 
των ειδικότερων όρων της παρούσας 

20. Τη µε αρ. WW./2018  Απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων για την έγκριση των ειδικότερων όρων της 
παρούσας 

21. Τη µε αρ. WWW/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
22. Τη µε αρ. πρωτ. WWWWWWWWW (Α.∆.Α.: WWWWWWWWWW) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής. 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για 
την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού 
Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων» για λογαριασµό του Ιερού Ναού µε 
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.  
Ο Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι – αρχές 20ου 
αι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εγκαινιάσθηκε στις 25 Μαρτίου 1878, αλλά στο αρχείο του 
ναού υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια του αρχιτέκτονα Π. Ανεµογιάννη, θεωρηµένα το 
1896, γεγονός που µάλλον συνηγορεί υπέρ µίας µεταγενέστερης χρονολόγησης. Το 1936 ο 
ναός έγινε Μητρόπολη των Μεγάρων. Το εσωτερικό του ναού είναι καταγράφο. Σύµφωνα 
µε τις επιγραφές των αγιογράφων η τοιχογράφηση ξεκίνησε το 1907 και ολοκληρώθηκε 
προοδευτικά το 1918, αποτελεί δε έργο τριών διαφορετικών αγιογράφων. Είναι χτισµένος 
πάνω στα θεµέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ερείπια των οποίων αποκαλύφθηκαν κατά 
την κατασκευή του προνάου, το 1972, και διατηρούνται στο υπόγειό του. Μετά το σεισµό 
του 1981 και παρά τη µελέτη συντήρησης που είχε εκπονηθεί, ο ναός ακόµα και σήµερα 
παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές που χρήζουν τόσο αρχιτεκτονικής όσο και στατικής 
αποκατάστασης. 
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται οικοδοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, συντήρηση και αποκατάσταση τοιχογραφιών, η ανάδειξη 
των θεµελίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο υπόγειο του πρόναου. 

Επιπλέον προβλέπεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου – πλατείας και ειδικότερα 
αποξηλώσεις των δαπέδων της πλατείας, χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή δικύου 
ηλεκτροφωτισµού και οµβρίων υδάτων, επίστρωση της πλατείας, τοποθέτηση καθιστικών 
και φυτεύσεις. 

Με τις επεµβάσεις αυτές θα αποκατασταθεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία του ναού, θα 
διαµορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, ώστε να ανταποκρίνεται λειτουργικά και αισθητικά στις 
ανάγκες ενός Μητροπολιτικού Ναού και επιπρόσθετα θα αναδειχθούν τα επιµέρους 
πολιτισµικά του στοιχεία, ώστε να είναι ορατά και επισκέψιµα. 
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Το έργο περιγράφεται εκτενέστερα στην τεχνική µελέτη που εκπονήθηκε από Ιδιώτη 
Μελετητή και εγκρίθηκε από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, σύµφωνα µε την 145/2017 Πράξη του.  

Όσον αφορά στο έργο στερέωσης και αποκατάστασης του νεώτερου ναού, αυτό εγκρίθηκε 
από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/1η 
ΕΒΑ/247554/134365/10798 π.έ./14-01-14 έγγραφο, ενώ η µελέτη συντήρησης του 
τοιχογραφικού διακόσµου του, η οποία εκπονήθηκε επίσης από ιδιώτη συντηρητή 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεωτέρων Μνηµείων, µε το µε αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΣΑΝΜ/ΤΣΒΜΑ/Φ01/194843/4160/08-09-14 έγγραφο. 
Όσον αφορά στη µελέτη ανάδειξης των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, αυτή 
εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε τη µε αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/16/31-12-14 Απόφαση, κατόπιν 
οµόφωνης θετικής γνωµοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.  
Η Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω µελέτης (Παράρτηµα Ι) επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων, µε τον περιβάλλοντα χώρο 
του, στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Μεγάρων 
µεταξύ των οδών Γ. Μενιδιάτη και Γ. Χατζή. 
Στο υπόγειο του προνάου τουν ναού διατηρούνται κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
που προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002). 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη στο ποσό των 
1.400.000,00 €, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι 
απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 
9779.06.016). 
Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή 
για την εκτέλεση άλλου έργου.  
Η αποπληρωµή των εργασιών πραγµατοποιείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει 
αποκλειστικά τους πόρους του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων. 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιερού 
Καθεδρικού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων σύµφωνα µε τη νέα 
επικαιροποιηµένη  µελέτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια έργα.   
Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από τον Ιερό Ναό των εφαρµοζόµενων 
διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηµατοδότηση του έργου. 

Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα 
οποία διεκδικούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων προσώπων που µετείχαν στη σχετική 
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης εκτέλεσης του έργου.  

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ιερός Ναός αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 
άρτια και προσήκουσα συντήρησή του Ιερού Ναού, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη. Ο 
∆ήµος Μεγαρέων αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων. 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται 
σε σαράντα οκτώ (48) µήνες.  Στο χρονικό αυτό διάστηµα περιλαµβάνεται η εκτέλεση των 
εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 
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Η προγραµµατική σύµβαση δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) έτη. 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 (βλ. ΕΣ Ε΄Κλ. 
107/2016, 332/2015). 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Το Υπουργείο Πολιτισµού δια της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής 
Αττικής αναλαµβάνει: 

• Να εποπτεύει την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  

• Να εποπτεύει επιστηµονικά και να παρακολουθεί συστηµατικά την υλοποίηση των 
εργασιών ανάδειξης των καταλοίπων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο υπόγειο 
του προνάου του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

• Να εποπτεύει όλες τις εργασίες που απαιτούν εκσκαφές. 

• Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους άλλους συµβαλλόµενους 
στην υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία 
βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων στη σύµβαση αυτή. 

• Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας. 

Β.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει: 

• Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και µέχρι του 
ποσού των 1.400.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.) 

• Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Γ. Ο Καθεδρικός Ιερός  Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων αναλαµβάνει: 

• Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων 
και εγκρίσεων πριν από τη δηµοπράτηση του έργου 

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

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

• Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται στην περιοχή 
παρέµβασης (εντός του κτιρίου και πέριξ αυτού), ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών 

• Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την 
κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας 

• Τη µέριµνα για αποστολή στην Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε 
πιστοποίησης προς ενηµέρωση της 

• Την αποστολή στην αρµόδια ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε 
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασµό έργου που φέρει την έγκριση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα, 
προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής. 

• 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 

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



 10

 
 

• Την καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου του 
Ιερού Ναού και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε 
επιπλέον µέτρου για την αποτροπή  βλαβών ή καταστροφών 

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

• Την έγκαιρη ενηµέρωση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το χρόνο 
υλοποίησης των εκάστοτε προγραµµατιζόµενων εργασιών, βάσει του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεχής και 
απρόσκοπτη επίβλεψη του έργου από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
εργασίες ανάδειξης των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και σε όλες τις 
εργασίες που απαιτούν εκσκαφές.  

• Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων, για τη διασφάλιση της προστασίας τυχόν 
αρχαιολογικών ευρηµάτων που θα προκύψουν κατά τις εργασίες υλοποίησης του 
έργου, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για την ενδεχόµενη µεταφορά τους σε 
ασφαλή χώρο φύλαξης ή για την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών προστασίας 
τους κατά χώραν, σε περίπτωση ακίνητων ευρηµάτων.  

• Την κάλυψη του  κόστους πραγµατοποίησης των σωστικών ανασκαφών σε 
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. 

• Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και τη 
γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από εκπρόσωπό 
του 

∆. Ο ∆ήµος Μεγαρέων αναλαµβάνει: 

• Τη διευκόλυνση της υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, 
παρέχοντας κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του, για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην 
παρούσα σύµβαση 

• Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται στην περιοχή 
παρέµβασης (κοινόχρηστος χώρος - πλατεία), ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών 

• Τη µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση των κοινοχρήστων 
χώρων του έργου και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή  
βλαβών ή καταστροφών 

• Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Ρητά συµφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγµάτωση του αντικειµένου ή περιεχοµένου 
της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης ουδεµία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των 
συµβαλλοµένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισµού του 
Υπουργείου.  

ΑΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων είναι η 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.  
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 και τον νόµο υποχρεώσεις της, ο Καθεδρικός Ιερός Ναός 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην 
περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης έναντι του 
Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων. 
Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων είναι ο µόνος υπεύθυνος για 
καταβολή αποζηµιώσεων και για την 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. 
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Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων οφείλει να προωθεί κάθε 
αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας του και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και 
απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων. 
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 και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά 
την αποκλειστική ευθύνη του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, να 
καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά 
τα καταβληθέντα ποσά από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων 
δυνάµει της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούµενη από επτά (7) εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, 
µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι:  
α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται 
από το Περιφερειακό Συµβούλιο, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
β) ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων 
∆υτικής Αττικής µε τον αναπληρωτή του 
γ) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων & 
Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, 
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων µε 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο. 
ε) ένας  (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Μεγαρέων, µε τον αναπληρωτή του. 
Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται µε αποφάσεις των συµβαλλοµένων 
µερών. 
Η θητεία των µελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραµµατική 
Σύµβαση. 
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 ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία Ιερού Ναού). 
β) Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης. 
γ) Εποπτεύει την εκτέλεση των προβλεπόµενων από την Π.Σ. εργασιών. 
δ) Λαµβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη Σύµβαση, η εν 
γένει  επιλύει τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης. 
ε) Εισηγείται αιτιολογηµένα στους συµβαλλοµένους για την ανάγκη τροποποίησης των 
όρων της προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα την χρονική παράταση αυτής. 
στ) Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι επίσης η πιστοποίηση της προόδου 
υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 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. 
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει είτε στα γραφεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Μεγάρων, είτε στα γραφεία του ∆ήµου Μεγαρέων, είτε στα γραφεία της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, όπως ορίζεται ειδικότερα στην 
πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη 
σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
τα τέσσερα έβδοµα 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 ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999). 
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7. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία Ιερού Ναού) 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 εκπρόσωπος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. 
Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό ή ειδικούς 

επιστήµονες, µε γνώση του αντικειµένου της Σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, 

για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστηµονικά θέµατα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται µε γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών έπειτα από τεκµηριωµένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ειδικώς 
αιτιολογηµένη αναφορικά µε τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.  
Για την τροποποίησή της λαµβάνεται –εφόσον απαιτείται– απόφαση των αρµοδίων 
οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται τροποποιητική σύµβαση. 
Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης δεν 
επιτρέπονται.  
ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  
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 11:  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

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 ∆ικαστήρια. 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε οκτώ (8) πρωτότυπα, από 
τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 
 
 
 
 

  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ - ΒΛΑΖΑΚΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

          
    ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ  
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  

Ο ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ   
ΣΕΡΑΠΙΩΝ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
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           Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε απόψεις. 

 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Α) Εγκρίνει την σύναψη και τους όρους σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ι.Ν. 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατασκευή του 
έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Μεγάρων» συνολικού πρ/σµού 1.400.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)., η οποία 
αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα και έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» 

Στην Αθήνα σήµερα WWWWWWWWWWWWWWW, ηµέρα WWWWWW..WWW. οι  
παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
1. Τo Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εδρεύει στην Αθήνα, 

Μπουµπουλίνας 20-22 και εκπροσωπείται νόµιµα από τη Γενική Γραµµατέα Μαρία 
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 

2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη 
Αττικής Ειρήνη ∆ούρου 
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3. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων», που εδρεύει στα Μέγαρα, Γ. Μενιδιάτη 57 και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον Αρχιµανδρίτη Σεραπίων Μιχαλάκη 

4. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Μεγαρέων» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που εδρεύει 
στα Μέγαρα, Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκη και εκπροσωπείται νόµιµα από ∆ήµαρχο 
Μεγαρέων Γρηγόριο Σταµούλη 

Με βάση τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8, παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 85) και το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017) και ισχύει 

2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση» 

3. Της µε αριθµ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

5. το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς", όπως αυτός ισχύει 

6. Του Π.∆. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄22-01-2018) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού» όπως ισχύει 

7. Tου Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού» 

8. Tου Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016)  «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» 

9. Του Π.∆. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/28-02-2018) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» 

10. Της µε αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆ΑΤΠ/Α1/272598/33659 /30330/23405 (ΦΕΚ 
706/ΥΟ∆∆/6.10.2015) Απόφασης διορισµού της κας Μαρίας Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 
στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

11. Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/1555934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ 1298/Β΄/12.4.2018) Υ.Α. 

περί µεταβίβασης του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με 

εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτισµού και 

Αθλητισµού (Τοµέας Πολιτισµού), Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, 

Τµηµάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

12. Του µε αρ. 55/1974 Κανονισµού (ΦΕΚ 185/Α΄/01-07-1974) σχετικά µε τη µελέτη και 
εκτέλεση των εκκλησιαστικών έργων 

13. Του άρθρου 12 του ν. 3513/2006 σχετικά µε τις προγραµµατικές συµβάσεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 

14. Του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α΄/31/05/1977) «Καταστατικός 
Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας» 

15. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

16. 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

17. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

18. 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 

19. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

20. Του ν. 4320/2015 (Α΄29), άρθρο 37 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων» 
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21. Tου Π.∆.99/92 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών και εν γένει 
έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Του άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982). 

23. Του άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) 

και έχοντας υπόψη: 
1. Το γεγονός ότι στο υπόγειο του πρόναου του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου διατηρούνται 

κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τα οποία προστατεύονται από τον Ν. 
3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς". 

2. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

3. Το µε αριθµό 53/12-09-2016 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαµίνος 
σχετικά µε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 

4. Το µε αριθµό 2275∆/Φ.Ε./08-11-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής σχετικά µε την επάρκεια της µελέτης του έργου 

5. Τη µε αρ. 145/2017 Πράξη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σχετικά µε την έγκριση της µελέτης του έργου 

6. Το µε αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/16/31-12-2014 έγγραφο της 
∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων σχετικά µε την έγκριση της µελέτης 
του έργου. 

7. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ∆ΑΤΤΙΚΗΣ/38669/21197/1545/24-2-2015 
έγγραφο διαβίβασης θεωρηµένης τροποποιηµένης µελέτης παλαιοχριστιανικής 
Κοιµήσεως Μεγάρων. 

8. Το µε αρ. 337/8-4-2014 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαµίνος µε το 
οποίο βεβαιώνεται ότι Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και νόµιµος  εκπροσώπου αυτού είναι ο 
Αρχιµανδρίτης Σεραπίων Μιχαλάκης 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 1571/13-10-2017 έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από το Τµήµα 
Έκδοσης Αδειών ∆όµησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Μεγάρων 

10. Το µε αρ. πρωτ. 89881/4921/17/25-10-2017 της ∆/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου 

11. Το µε αρ. ΦΕΚ 323/Α/26-09-1934 περί αναθεωρήσεως του σχεδίου της πόλεως των 
Μεγάρων 

12. Το από 28-01-2014 θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα υφιστάµενης κατάστασης 
κλίµακας 1:100 του Μηχανικού Κων/νου Γ. Πατιλοκωστόπουλου 

13. Το από 21-12-2017 έγγραφο από τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων σχετικά 
µε την επάρκεια της Τεχνικής του Υπηρεσίας 

14. Τις µε αριθµό 303/2013 και 304/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
σχετικά µε την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 και του 
Προϋπολογισµού έτους 2014 µε τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα 
Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα 

15. Τη µε αριθµό 423/2017 Απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού 
έτους 2018 και το έργο περιλαµβάνεται στο Π.Ε.Ε. (Α∆Α: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 

16. Τη µε αριθµό 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2018 (Κ.Α.Ε. έργου: 9779.06.016) 

17. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/322394/5571/03-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε το οποίο δίδεται η σύµφωνη γνώµη για το σχέδιο της 
σύµβασης του εν λόγω έργου 

18. Τη µε αρ. WW/2018  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση 
των ειδικότερων όρων της παρούσας 

19. Τη µε αρ. WW/2018  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων για την έγκριση 
των ειδικότερων όρων της παρούσας 
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20. Τη µε αρ. WW./2018  Απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Καθεδρικού Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων για την έγκριση των ειδικότερων όρων της 
παρούσας 

21. Τη µε αρ. WWW/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
22. Τη µε αρ. πρωτ. WWWWWWWWW (Α.∆.Α.: WWWWWWWWWW) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής. 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για 
την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού 
Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων» για λογαριασµό του Ιερού Ναού µε 
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.  
Ο Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι – αρχές 20ου 
αι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εγκαινιάσθηκε στις 25 Μαρτίου 1878, αλλά στο αρχείο του 
ναού υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια του αρχιτέκτονα Π. Ανεµογιάννη, θεωρηµένα το 
1896, γεγονός που µάλλον συνηγορεί υπέρ µίας µεταγενέστερης χρονολόγησης. Το 1936 ο 
ναός έγινε Μητρόπολη των Μεγάρων. Το εσωτερικό του ναού είναι καταγράφο. Σύµφωνα 
µε τις επιγραφές των αγιογράφων η τοιχογράφηση ξεκίνησε το 1907 και ολοκληρώθηκε 
προοδευτικά το 1918, αποτελεί δε έργο τριών διαφορετικών αγιογράφων. Είναι χτισµένος 
πάνω στα θεµέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ερείπια των οποίων αποκαλύφθηκαν κατά 
την κατασκευή του προνάου, το 1972, και διατηρούνται στο υπόγειό του. Μετά το σεισµό 
του 1981 και παρά τη µελέτη συντήρησης που είχε εκπονηθεί, ο ναός ακόµα και σήµερα 
παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές που χρήζουν τόσο αρχιτεκτονικής όσο και στατικής 
αποκατάστασης. 
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται οικοδοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, συντήρηση και αποκατάσταση τοιχογραφιών, η ανάδειξη 
των θεµελίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο υπόγειο του πρόναου. 

Επιπλέον προβλέπεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου – πλατείας και ειδικότερα 
αποξηλώσεις των δαπέδων της πλατείας, χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή δικύου 
ηλεκτροφωτισµού και οµβρίων υδάτων, επίστρωση της πλατείας, τοποθέτηση καθιστικών 
και φυτεύσεις. 

Με τις επεµβάσεις αυτές θα αποκατασταθεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία του ναού, θα 
διαµορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, ώστε να ανταποκρίνεται λειτουργικά και αισθητικά στις 
ανάγκες ενός Μητροπολιτικού Ναού και επιπρόσθετα θα αναδειχθούν τα επιµέρους 
πολιτισµικά του στοιχεία, ώστε να είναι ορατά και επισκέψιµα. 

Το έργο περιγράφεται εκτενέστερα στην τεχνική µελέτη που εκπονήθηκε από Ιδιώτη 
Μελετητή και εγκρίθηκε από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, σύµφωνα µε την 145/2017 Πράξη του.  

Όσον αφορά στο έργο στερέωσης και αποκατάστασης του νεώτερου ναού, αυτό εγκρίθηκε 
από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/1η 
ΕΒΑ/247554/134365/10798 π.έ./14-01-14 έγγραφο, ενώ η µελέτη συντήρησης του 
τοιχογραφικού διακόσµου του, η οποία εκπονήθηκε επίσης από ιδιώτη συντηρητή 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεωτέρων Μνηµείων, µε το µε αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΣΑΝΜ/ΤΣΒΜΑ/Φ01/194843/4160/08-09-14 έγγραφο. 
Όσον αφορά στη µελέτη ανάδειξης των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, αυτή 
εγκρίθηκε από τη ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε τη µε αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/16/31-12-14 Απόφαση, κατόπιν 
οµόφωνης θετικής γνωµοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.  
Η Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω µελέτης (Παράρτηµα Ι) επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 2:  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων, µε τον περιβάλλοντα χώρο 
του, στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Μεγάρων 
µεταξύ των οδών Γ. Μενιδιάτη και Γ. Χατζή. 
Στο υπόγειο του προνάου τουν ναού διατηρούνται κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
που προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002). 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη στο ποσό των 
1.400.000,00 €, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι 
απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 
9779.06.016). 
Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή 
για την εκτέλεση άλλου έργου.  
Η αποπληρωµή των εργασιών πραγµατοποιείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει 
αποκλειστικά τους πόρους του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιερού 
Καθεδρικού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων σύµφωνα µε τη νέα 
επικαιροποιηµένη  µελέτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια έργα.   
Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από τον Ιερό Ναό των εφαρµοζόµενων 
διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηµατοδότηση του έργου. 

Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα 
οποία διεκδικούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων προσώπων που µετείχαν στη σχετική 
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης εκτέλεσης του έργου.  

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ιερός Ναός αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 
άρτια και προσήκουσα συντήρησή του Ιερού Ναού, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη. Ο 
∆ήµος Μεγαρέων αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται 
σε σαράντα οκτώ (48) µήνες.  Στο χρονικό αυτό διάστηµα περιλαµβάνεται η εκτέλεση των 
εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 
 
Η προγραµµατική σύµβαση δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) έτη. 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 (βλ. ΕΣ Ε΄Κλ. 
107/2016, 332/2015). 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Το Υπουργείο Πολιτισµού δια της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής 
Αττικής αναλαµβάνει: 

• Να εποπτεύει την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  
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• Να εποπτεύει επιστηµονικά και να παρακολουθεί συστηµατικά την υλοποίηση των 
εργασιών ανάδειξης των καταλοίπων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο υπόγειο 
του προνάου του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

• Να εποπτεύει όλες τις εργασίες που απαιτούν εκσκαφές. 

• Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους άλλους συµβαλλόµενους 
στην υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία 
βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων στη σύµβαση αυτή. 

• Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας. 

Β.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει: 

• Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και µέχρι του 
ποσού των 1.400.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.) 

• Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Γ. Ο Καθεδρικός Ιερός  Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων αναλαµβάνει: 

• Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων 
και εγκρίσεων πριν από τη δηµοπράτηση του έργου 

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

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

• Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται στην περιοχή 
παρέµβασης (εντός του κτιρίου και πέριξ αυτού), ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών 

• Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την 
κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας 

• Τη µέριµνα για αποστολή στην Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω της ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε 
πιστοποίησης προς ενηµέρωση της 

• Την αποστολή στην αρµόδια ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε 
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασµό έργου που φέρει την έγκριση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, σε τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα, 
προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής. 

• 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 

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

• Την καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου του 
Ιερού Ναού και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε 
επιπλέον µέτρου για την αποτροπή  βλαβών ή καταστροφών 

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

• Την έγκαιρη ενηµέρωση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το χρόνο 
υλοποίησης των εκάστοτε προγραµµατιζόµενων εργασιών, βάσει του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεχής και 
απρόσκοπτη επίβλεψη του έργου από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
εργασίες ανάδειξης των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και σε όλες τις 
εργασίες που απαιτούν εκσκαφές.  
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• Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων, για τη διασφάλιση της προστασίας τυχόν 
αρχαιολογικών ευρηµάτων που θα προκύψουν κατά τις εργασίες υλοποίησης του 
έργου, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για την ενδεχόµενη µεταφορά τους σε 
ασφαλή χώρο φύλαξης ή για την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών προστασίας 
τους κατά χώραν, σε περίπτωση ακίνητων ευρηµάτων.  

• Την κάλυψη του  κόστους πραγµατοποίησης των σωστικών ανασκαφών σε 
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. 

• Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και τη 
γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από εκπρόσωπό 
του 

∆. Ο ∆ήµος Μεγαρέων αναλαµβάνει: 

• Τη διευκόλυνση της υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, 
παρέχοντας κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του, για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην 
παρούσα σύµβαση 

• Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται στην περιοχή 
παρέµβασης (κοινόχρηστος χώρος - πλατεία), ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών 

• Τη µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση των κοινοχρήστων 
χώρων του έργου και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή  
βλαβών ή καταστροφών 

• Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Ρητά συµφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγµάτωση του αντικειµένου ή περιεχοµένου 
της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης ουδεµία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των 
συµβαλλοµένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισµού του 
Υπουργείου.  
 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων είναι η 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.  
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 και τον νόµο υποχρεώσεις της, ο Καθεδρικός Ιερός Ναός 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην 
περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης έναντι του 
Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων. 
Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων είναι ο µόνος υπεύθυνος για 
καταβολή αποζηµιώσεων και για την 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. 
Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων οφείλει να προωθεί κάθε 
αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας του και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και 
απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων. 
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 και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά 
την αποκλειστική ευθύνη του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, να 
καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά 
τα καταβληθέντα ποσά από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων 
δυνάµει της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται Επιτροπή 
Παρακολούθησης, αποτελούµενη από επτά (7) εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, 
µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι:  
α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται 
από το Περιφερειακό Συµβούλιο, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
β) ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων 
∆υτικής Αττικής µε τον αναπληρωτή του 
γ) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων & 
Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, 
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Μεγάρων µε 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο. 
ε) ένας  (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Μεγαρέων, µε τον αναπληρωτή του. 
Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται µε αποφάσεις των συµβαλλοµένων 
µερών. 
Η θητεία των µελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραµµατική 
Σύµβαση. 
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 ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία Ιερού Ναού). 
β) Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης. 
γ) Εποπτεύει την εκτέλεση των προβλεπόµενων από την Π.Σ. εργασιών. 
δ) Λαµβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη Σύµβαση, η εν 
γένει  επιλύει τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης. 
ε) Εισηγείται αιτιολογηµένα στους συµβαλλοµένους για την ανάγκη τροποποίησης των 
όρων της προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα την χρονική παράταση αυτής. 
στ) Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι επίσης η πιστοποίηση της προόδου 
υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 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. 
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει είτε στα γραφεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Μεγάρων, είτε στα γραφεία του ∆ήµου Μεγαρέων, είτε στα γραφεία της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, όπως ορίζεται ειδικότερα στην 
πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη 
σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
τα τέσσερα έβδοµα 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 ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999). 
7. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία Ιερού Ναού) 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 εκπρόσωπος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. 
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Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό ή ειδικούς 

επιστήµονες, µε γνώση του αντικειµένου της Σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, 

για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστηµονικά θέµατα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για το παραπάνω έργο τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται µε γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών έπειτα από τεκµηριωµένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ειδικώς 
αιτιολογηµένη αναφορικά µε τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.  
Για την τροποποίησή της λαµβάνεται –εφόσον απαιτείται– απόφαση των αρµοδίων 
οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται τροποποιητική σύµβαση. 
Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης δεν 
επιτρέπονται.  
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  
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 11:  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

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 ∆ικαστήρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε οκτώ (8) πρωτότυπα, από 
τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ - ΒΛΑΖΑΚΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

          
    ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ  
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  

Ο ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ   
ΣΕΡΑΠΙΩΝ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
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            Β) Ορίζει τους κ.κ. Νικόλαο Παπαπανούση, Πολιτικό Μηχανικό, 
Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Μεγαρέων, µε αναπληρωτή του τον ∆ηµήτριο Παπανίκο 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ∆ηµοτικό Σύµβουλο του ∆ήµου Μεγαρέων, ως 
εκπροσώπους του ∆ήµου Μεγαρέων, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης . 
 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος µειοψηφεί επειδή:  «η 
εκκλησία έχει χρήµα για να µπορεί να κάνει επισκευές των Ιερών Ναών, πόσο 
µάλλον της Μητρόπολης της πόλης µας» 

 
 
 
 
 



 23

 
 
 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  273/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  

                                            
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΜέγαραWWWWWWW. 
 

Ο   
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


