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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 12ο

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης  για  το έργο:  ‘‘Συντήρηση
και  αποκατάσταση  του  Ι.  Ν.  Αγίου
Νικολάου  Ελαιώνα  Σερρών  μεταξύ
Π.Κ.Μ. - Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτας - Ι.
Ν.  Αγίου  Νικολάου  Ελαιώνα
Σερρών’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/10-06-2019
Αριθμ. Απόφασης 104/2018

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  10  Ιουνίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  353263(422)/04-06-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 04 Ιουνίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  αποχώρησε  πριν  τη
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
12.ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13.ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
14.ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
15.ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16.ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18.ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
20.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
21.ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
22.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
23.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
24.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
25.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10.ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
15.MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16.ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
17.ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
18.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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26.ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28.ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29.ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30.ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν  τη
ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
31.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
32.ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
33.ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
34.ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35.ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
36.ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37.ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΝΙΟΒΗ  αποχώρησε
πριν  τη  ψήφιση  του  6ου  θέματος  ημερήσιας
διάταξης.
38.ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39.ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
40.ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
41.ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
42.ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43.ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44.ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
45.ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
46.ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
47.ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48.ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49.ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ προσήλθε πριν τη ψήφιση του
15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
50.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
51.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
52.ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

        Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου  και  οι  Αντιπεριφερειάρχες  των Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ.
Ιωάννης Γιώργος.

Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  της  Π.Ε.  Πιερίας,  κα  Σοφία
Μαυρίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης συζητήθηκαν ως εξής : 1Ε.Η.Δ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 23 και 24. Για τα θέματα υπ. αρ. 9 και 13 αναβλήθηκε η
συζήτηση. 
     Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  σύναψης
προγραμματικής  σύμβασης  για  το  έργο:  ‘‘Συντήρηση  και  αποκατάσταση  του  Ι.  Ν.
Αγίου Νικολάου Ελαιώνα Σερρών μεταξύ Π.Κ.Μ. - Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτας - Ι. Ν. Αγίου
Νικολάου Ελαιώνα Σερρών’’»  και  έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε
υπόψη  του  Συμβουλίου  την  αριθμ.  πρωτ.  Τ.Τ.  340952(585)03-06-2019  εισήγηση  του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα:  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Ελαιώνα Σερρών»
Σχετ.:  1.  Τα  υπ΄αριθμ.  πρωτ.  217/27.03.2019, 327/26-05-2019,  558/06.07.2018  και
344/27.05.2019 έγγραφα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης
              2. Το  υπ΄αριθμ πρωτ. 330719(1613)/29.05.2019 έγγραφο  της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
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Σε συνέχεια των σχετ. (1) & (2) παρακαλούμε  όπως θέσετε ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  ,  της  Ιεράς  Μητροπόλεως Σερρών  & Νιγρίτης  και  του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Νικολάου
Ελαιώνα Σερρών σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: 
«Συντήρηση – αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ελαιώνα Σερρών».
H παρούσα προγραμματική σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα και με τις διατάξεις:
1.του Ν.  3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010)  και ειδικότερα το άρθρο 100,  όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133 Α/19-7-2018).
2. Τις Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου της
Προγραμματικής  Σύμβασης  και  την  υπογραφή  της  (του  Μητροπολιτικού  Συμβουλίου  της  Ιεράς
Μητροπόλεως  Σερρών  &  Νιγρίτης  και  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου   Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας) και συγκεκριμένα  τα με αριθμ.  Πρωτ.  327/16.05.2019 και  344/24.05.2019 έγγραφα
του Μ.Σ. της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης.
Οι υποχρεώσεις της ΠΚΜ ως Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
παρούσας  σύμβασης είναι : 

• Να χρηματοδοτήσει το έργο μετά και την έγκριση του Επενδυτικού Προγράμματος Δαπανών
ευθύνης  ΠΚΜ  των  ΚΑΠ  2019  με  πιστώσεις  ΠΔΕ  2019 (υπ΄αριθμ.  37/2019  απόφαση
Περιφερειακού  Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ω9Υ97ΛΛ-ΚΒΚ - κωδικός έργου 3213ΠΚΜ001ΚΑΠ19)

Σύμφωνα με τα παραπάνω  εισηγούμαστε, 
1. Την έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ελαιώνα Σερρών και της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης 
2. Τον  ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης του
άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης  ως εξής :  
την κα Mέλλιου Δήμητρα ως εκπρόσωπο και  με αναπληρωτή  τον κ. Φράγγο Μιχαήλ υπάλληλους  της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών».

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  για  το  έργο:  «Συντήρηση  και
αποκατάσταση του  Ι.  Ν.  Αγίου  Νικολάου Ελαιώνα Σερρών μεταξύ  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας – Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης - Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ελαιώνα
Σερρών», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο  προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.  

Ορίζει ως  εκπρόσωπο  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  άρθρου  5  της
Προγραμματικής Σύμβασης,  την κα  Mέλλιου Δήμητρα με αναπληρωτή της  τον κ.  Φράγγο
Μιχαήλ, υπάλληλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης και Ε. Σαραντίδου.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

                 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

Της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης
και 

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

για τo Έργο

«Συντήρηση - Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Ελαιώνος Σερρών»

[τόπος, ημερομηνία]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Συντήρηση - Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ελαιώνος Σερρών» 

Στ….  (τόπος),  σήμερα  την  ……………(ημερομηνία),  μεταξύ  των  παρακάτω
συμβαλλομένων :

• Του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Νικολάου  Ελαιώνα  Σερρών,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα
από  τον  Αιδεσ.  Πρωτοπρ.  Ευστράτιο  Καρατσούλη,  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ.
Πρωτ.  558/06.07.2018  έγγραφο  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Σερρών  και  Νιγρίτης,  ο
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

• Της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Σερρών  και  Νιγρίτης,  που  εδρεύει  στη  Σέρρες,  όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αιδεσ. Πρωτοπρ. Ευστράτιο Καρατσούλη, σύμφωνα
με  τα  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  217/27.03.2019  και  327/16.05.2019  έγγραφα  της  Ιεράς
Μητρόπολης  Σερρών  και  Νιγρίτης,  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  στο  εξής  χάριν
συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης» 

• Της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΠΚΜ),  που  εδρεύει  στις  Σέρρες  όπως
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Ιωάννη  Μωυσιάδη,  και  ο
οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής  στην  παρούσα  χάριν  συντομίας  «Φορέας
Χρηματοδότησης»,

έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  τον  Κανονισμό  της
Ιεράς  Συνόδου  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  και  ειδικότερα  τις  παρακάτω  διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  και
ειδικότερα  το  άρθρο  100   αυτού   όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  179  του
Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133 Α/19-7-2018).
2. Τα  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  217/27.03.2019,  327/16.05.2019,  558/06.07.2018  και
344/24.05.2019  έγγραφα  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Σερρών  και  Νιγρίτης  για  έγκριση
πίστωσης, σύνταξης και υπογραφής προγραμματικής, εξουσιοδότησης υπογραφής της
από  τον  Αιδεσ.  Πρωτοπρ.  Ευστράτιο  Καρατσούλη,  για  ορισμό  μελών  της  Κοινής
Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  για  έγκριση  του  Σχεδίου  της  Προγραμματικής
Σύμβασης,  καθώς  και  την  ……..……..  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  έγκριση  του  Σχεδίου  της  Προγραμματικής
Σύμβασης, εξουσιοδότηση για την υπογραφή της από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Σερρών  κ.  Ιωάννη  Μωυσιάδη  και  τον  ορισμό  των  μελών  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος  του  Έργου  και  ο  Φορέας  Υλοποίησης,  μετά  την  έγκριση  του  Επενδυτικού
Προγράμματος  Δαπανών  ευθύνης  ΠΚΜ  των  ΚΑΠ  2019  με  πιστώσεις  ΠΔΕ  2019
(κωδικός  έργου  3213ΠΚΜ001ΚΑΠ19)  προγραμματίζουν  την  υλοποίηση  του  έργου
«Συντήρηση - Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ελαιώνος Σερρών», η
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Το Έργο περιλαμβάνει  τις  παρακάτω δράσεις  σύμφωνα με τον Κύριο του Έργου και
τον Φορέα Υλοποίησης:

•          Μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Ναού  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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- Μελέτη  αποκατάστασης  βάσει  προσφοράς  (γεωτεχνικά,
τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά)

- Γεωτεχνική μελέτη με διενέργεια 2 γεωτρήσεων συνολικού βάθους 20
μ.

- Τοπογραφική μελέτη και λήψη σημείων λεπτομερειών επι των όψεων
του κτιρίου

- Φωτογραμμετρική αποτύπωση εξωτερικών όψεων

- Αρχιτεκτονική  μελέτη  αποκατάστασης  (αποτύπωση,τεκμηρίωση,
διερεύνηση οικοδομικών φάσεων,  καταγραφή παθολογίας,  πρόταση
αποκατάστασης και ανάδειξης)

- Εργαστηριακή αξιολόγηση ιδιοτήτων κονιάματος και  άλλων δομικών
υλικών

- Στατική  μελέτη  αποκατάστασης  (αποτίμηση  υπάρχουσας
κατάστασης, σχεδιασμός μέτρων στατικής αποκατάστασης)

- Γεωμετρική απόδοση του Ναού και  των παραμορφώσεων αυτού με
3dlaserscanner.

- Μηχανολογική  μελέτη  (εκτίμηση  και  αξιολόγηση  υφιστάμενων
εγκαταστάσεων,  διερεύνηση  παρεμβάσεων  σε  ρεύματα,  θέρμανση-
ψύξη για την ανάδειξη του κτιρίου).

- Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών

- Διερευνητικές τομές στη θεμελίωση του κτιρίου (3)

- Αναλυτικές  προμετρήσεις  και  τεύχη  προϋπολογισμού  εργασιών
(οικοδομικά + Η-Μ)

•          Προσωρινά Άμεσα μέτρα προστασίας Ναού  

- Τεχνική  έκθεση  προσωρινών  μέτρων  αντιστήριξης  και  κατάρτηση
προϋπολογισμού αυτών

- Υλοποίηση προσωρινών μέτρων αντιστήριξης Ναού
(Αποξήλωση ξύλινου δαπέδου, απομάκρυνση τέμπλου, απομάκρυνση
κινητού εξοπλισμού ναού, κατασκευή σταθερών ικριωμάτων ελαφρού
τύπου  (α’  φάση),  σωστικές  επεμβάσεις  τοιχογραφιών,
αποσυναρμολόγηση  ικριωμάτων,  κατασκευή  σταθερών  ικριωμάτων
βαρέως τύπου (β’ φάση)).

- Προσωρινές  εργασίες  μετασκευής  Ναού  για  την  εξασφάλιση
λειτουργικότητάς και τέλεσης ακολουθιών στο τμήμα του νάρθηκα
(Κατασκευή  προσωρινού  πρόχειρου  διαφράγματος  για  τον  ορισμό
Ιερού  βήματος  στο  δυτικό  νεότερο  τμήμα  του  ναού,  ηλεκτρολογικές
και μηχανολογικές διασκευές μικρής κλίμακας).

Δεδομένου ότι:
• ο Κύριος του Έργου δεν μπορεί να καλύψει την χρηματοδότηση του έργου και τις
διοικητικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις υλοποίησης αυτού,
• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες,
αποφαινόμενα  όργανα,  αναγκαία  στελέχωση  κλπ)  για  την  υλοποίηση  του  εν  λόγω
έργου, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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• ο  δε  Φορέας  Χρηματοδότησης  έχει  εγκρίνει  την  χρηματοδότηση  μέσω  του
Επενδυτικού Προγράμματος Δαπανών ευθύνης ΠΚΜ των ΚΑΠ 2019 με πιστώσεις ΠΔΕ
2019  (υπ΄αριθμ. 37/2019 απόφαση Περιφερειακού  Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ω9Υ97ΛΛ-
ΚΒΚ - κωδικός έργου 3213ΠΚΜ001ΚΑΠ19), 

τα  συμβαλλόμενα  μέρη  προβαίνουν,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  100  του  Ν.
3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  στη  σύναψη  της  παρούσας
Προγραμματικής  Σύμβασης,  με  την  οποία  προσδιορίζουν το  γενικό  πλαίσιο  και  τους
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η οικονομική ενίσχυση
για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Συντήρηση -  Αποκατάσταση του  Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Ελαιώνος Σερρών», («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και
του Φορέα Υλοποίησης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν :
• Να συντάξουν και υπογράψουν την μελέτη των προτεινόμενων έργων καθώς και
να λάβουν κάθε αδειοδότηση-έγκριση που απαιτείται για την ωρίμανση των έργων.
• Να  καταρτίσουν  τα  τεύχη  διακήρυξης  των  διαγωνισμών  κατά  τη  σχετική
νομοθεσία (Αριθμ. 4296/2245/09.10.2018 (ΦΕΚ 5199/Β’/20.11.2018).
• Να  διενεργούν  τους  διαγωνισμούς,  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την
υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων,  σύμφωνα  με  τη  σχετική  νομοθεσία  και  το
κανονιστικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  (Αριθμ.  4296/2245/09.10.2018  (ΦΕΚ
5199/Β’/20.11.2018)).
• Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση
του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 
• Να διασφαλίσουν την επίβλεψη του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Αριθμ. 4296/2245/09.10.2018 (ΦΕΚ 5199/Β’/20.11.2018)).
• Να ορίσουν τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 
• Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση του Έργου,.
• Να  προβαίνουν  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  πραγματοποίηση  των
πληρωμών του έργου.
• Να  διασφαλίσουν  τη  λειτουργία  του  Έργου  μετά  την  ολοκλήρωσή  του  είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία και  συντήρησή του είτε αναθέτοντας αυτήν
σε τρίτο φορέα.

 
2.2. Ο Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει :

• Να  χρηματοδοτήσει  το  έργο  μετά  και  την  έγκριση  του  Επενδυτικού
Προγράμματος Δαπανών ευθύνης ΠΚΜ των ΚΑΠ 2019 με πιστώσεις ΠΔΕ 2019
(υπ΄αριθμ. 37/2019 απόφαση Περιφερειακού  Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ω9Υ97ΛΛ-
ΚΒΚ - κωδικός έργου 3213ΠΚΜ001ΚΑΠ19). 
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ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  της  προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Ο Κύριος του Έργου και ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορούν να αναλάβουν συμβατικές
δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν.  3852/2010,  θα συσταθεί από κοινού,  το πρώτο
δεκαπενθήμερο  μετά  την  υπογραφή της  σύμβασης,  όργανο παρακολούθησης  με  την
επωνυμία  «Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης»,  που  θα  αποτελείται  από  τρία  μέλη
(ένας υπάλληλος από τον Φορέα Χρηματοδότησης και δύο από τον Κύριο του Έργου
και τον Φορέα Υλοποίησης).

Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  ο  συντονισμός  και  η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης  των  εκατέρωθεν  υποχρεώσεων,  η  εισήγηση  προς  τα  αρμόδια  όργανα
των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και  ενέργειας για την υλοποίηση
της  παρούσας,  η  αιτιολογημένη  υπόδειξη  τροποποίησης  της  απόφασης  ένταξης
πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία
των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 
Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρό  της.  Στην
πρόσκληση  αναγράφονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ενώ  ειδοποιούνται  τα
μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από
τα  μέλη  της.  Χρέη  γραμματέα  εκτελεί  υπάλληλος  του  Κύριου  του  Έργου  και  Φορέα
Υλοποίησης που θα ορισθεί από αυτόν.
Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  είναι  δυνατό  να  πλαισιώνεται  και  από  ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από  κάποιο  από  τα  μέλη  της.  Το  ειδικό  αυτό  προσωπικό  δύναται  να  αποτελεί  την
«Τεχνική  Επιτροπή»,  η  οποία,  μετά  από  αίτημα  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης,  γνωμοδοτεί  και  εκφέρει  άποψη  επί  των  ειδικών  επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
Οι  σχετικές  γνωμοδοτήσεις,  εισηγήσεις  ή  απόψεις  της  Τεχνικής  Επιτροπής  δεν  είναι
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συνέρχεται  και  συνεδριάζει  μετά  από  αίτημα
οποιουδήποτε  από  τα  μέλη  της,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  προβλήματα  που
προκύπτουν κατά τη διάρκειά  της,  σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη.  Κάθε μέλος
της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  μπορεί,  κατά  την  κρίση  του,  να  καλεί  στις
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συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία
είναι  εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  Τα πρακτικά της
Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  κοινοποιούνται  σε  όλα  τα  μέλη  αφού
υπογραφούν.
Η  Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης  συνεδριάζει  έγκυρα  όταν  είναι  παρόντα  όλα  τα
μέλη  της.  Οι  αποφάσεις  της  πρέπει  να  είναι  αιτιολογημένες,  λαμβάνονται  δε  κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 
Λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Κοινής
Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η  παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  σύμβασης,  οι  οποίοι
θεωρούνται  όλοι  ουσιώδεις  ή  η  παράβαση  των  διατάξεων  του  νόμου  και  της  καλής
πίστης  από  οποιοδήποτε  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  παρέχει  στο  άλλο  μέρος  το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών  που  αφορά  στην  εκτέλεση  και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  παρούσας  σύμβασης,  δύναται  να  επιλύεται  από  τα
αρμόδια Δικαστήρια της πόλης των Σερρών. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πνευματικά δικαιώματα. 
Τυχόν  έγγραφα  που  θα  συνταχθούν  από  τον  Κύριο  του  Έργου  και  τον  Φορέα
Υλοποίησης  (και  τους  προστηθέντες  και  αντισυμβαλλομένους  του)  στο  πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου
και του Φορέα Υλοποίησης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν
ελεύθερα,  θα  είναι  πάντοτε  στη  διάθεση  των  νομίμων  εκπροσώπων  του  κατά  τη
διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  και  θα  παραδοθούν  στον  Κύριο  του  Έργου  και  τον
Φορέα Υλοποίησης κατά την καθ’  οιονδήποτε  τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.  Τα
σχετικά  πνευματικά  και  συγγενικά  δικαιώματα  ρητώς  εκχωρούνται  στον  Κύριο  του
Έργου και τον Φορέα Υλοποίησης χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο  μέρος  ή  η  ανοχή  καταστάσεων  αντίθετων  προς  την  προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο μέρος,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως παραίτηση των
συμβαλλομένων  μερών  από  δικαίωμα  ή  απαλλαγή  από  υποχρεώσεις  τους  ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή
την προγραμματική σύμβαση.
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Αυτά συμφώνησαν,  συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,  σε
απόδειξη  των  οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα και  υπογράφεται  σε  τρία  πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο εκπρόσωπος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και

Νιγρίτης και 
του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ελαιώνα Σερρών

Αιδεσ. Πρωτοπρ. 
Ευστράτιος Καρατσούλης

Ο Αντιπεριφερειάρχης
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Ιωάννης Μωυσιάδης
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