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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
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Συνεδρίαση 24η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 266/2017 

Σήµερα 20/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 149078/14-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 
14-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 6ο Η.∆. 

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Φυλής του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ) » συνολικού προϋπολογισµού 480.000 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.). 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
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Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - 
Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, 
∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας 
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, 
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ. κ.:  
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, 
Γούλας Απόστολος, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κουκά 
Μαρίνα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ι. Βασιλείου, ο οποίος θέτει 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 148941/14-7-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ/Α/28.6.2002) «Για την Προστασία των 
Αρχαιοτήτων κα εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», όπως  ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρθρου 225.  
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3. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 (Αρµοδιότητες ∆ήµων) παρ.I,α.10 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/ Α/8.6.2006). 

5. Το Π.∆. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από το 
Υπουργείο Πολιτισµού». 

6. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) «Τρόπος εκτέλεσης 
Αρχαιολογικών εν γένει έργων», µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι 
διατάξεις των Ν.1418/84, 716/77 και του Π.∆. 609/85, κλπ., που ρυθµίζουν θέµατα 
σχετικά µε τη µελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων, 

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

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

9. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/18.1.2009). 

10. Το Π.∆. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 
4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις». 

11. Το Π.∆. 70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, […]», άρθρο 1. 

12. Το  Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-
10-2015 (ΦΕΚ/ΥΟ∆∆/706/6-10-2015) Απόφαση περί διορισµού µετακλητού Γενικού 
Γραµµατέα στο ΥΠΠΟΑ. 

14. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74 (ΦΕΚ 
2343/Β/30-10-2015) Υ.Α. περί µεταβιβάσεως δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή 
Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΠΟΑ. 

15. Την υπ’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α΄/ΕΣΠΑ/14-20/2013/22-3-2016 απόφαση έγκρισης του 
εγχειριδίου διαδικασιών Αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται µε τη µέθοδο της 
αυτεπιστασίας όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. Ε∆ΕΠΟΠ/Α/ΕΣΠΑ/14-20/3942/18-
11-2016 Απόφαση της Γεν. Γραµµατέως του ΥΠΠΟΑ. 

16. Το Π.∆. 145/2010  «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

17. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

18. Tο υπ’ αρ. 36241/4-7-2017 έγγραφο του ∆ήµου Φυλής µε το οποίο µας διαβιβάστηκε 
η προγραµµατική Σύµβαση πολιτισµικής Ανάπτυξης του έργου. 

19. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων της Περιφέρειας Αττικής. 

20. Το υπ’ αριθµ. 145264/580/14-7-2017 έγγραφο του Γραφείο Νοµοθετικού 
Συντονισµού & ∆ικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως παρ. 1 και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 
παρ.9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) 
 «…Εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική σύµβαση έργα, προγράµµατα και 
υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση 
µνηµείων, οι παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, η διάσωση 
και διάδοση στοιχείων του πολιτισµού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισµικών 
λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήµη, 
τα γράµµατα και τις τέχνες, συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος η οικεία Περιφέρεια και το 
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού…». 
 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση πολιτισµικής Ανάπτυξης που αφορά στην εκτέλεση 
του έργου «Συντήρηση- Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής 
(Χασιά)» από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µας διαβιβάστηκε µε το υπ’ αρ. 
36241/4-7-2017 έγγραφο του ∆ήµου Φυλής.  
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σ’ αυτήν: 
 
1. Ο Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο 
µνηµείο (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/7327/195/6-3-1986 -ΦΕΚ 183/Β/14-4-1986) και 
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). 
 
2. Η µελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών Σταύρος 
Μαµαλούκος-Αναστασία Καµπόλη και Συνεργάτες, στη συνέχεια υποβλήθηκε από την 
Ιερά Μητρόπολη Αττικής  στην  1ης ΕΒΑ και εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ. 3767/5-6-2008 
Απόφαση της 1ης ΕΒΑ.  
 
3. Σκοπός του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του παλαιού ενοριακού ναού της 
Φυλής αφιερωµένου στην Κοίµηση της Θεοτόκου 

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 
α) Περιµετρική αποστράγγιση.  
β) Ενίσχυση της τοιχοποιΐας.  
γ) Συντήρηση και ενίσχυση των πεσσών. 
δ) Αντικατάσταση της παλαιάς  στέγης. 
ε) Συντήρηση του δαπέδου του ναού.  
ζ) Εφαρµογή νέων αρµολογηµάτων.  
η) Συντήρηση-βελτίωση των παλαιών ανοιγµάτων και βελτίωση της νεώτερης θύρας στο 
ιερό. 
θ) Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωµάτων.  
ι) Συντήρηση κωδωνοστασίου. 
ια) Αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου.  
ιβ) εκπόνηση ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης και σχετικές εργασίες. 
ιγ) Ανάθεση επίβλεψης εργασιών σε αρχιτέκτονα-µηχανικό. 
 
4. Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι  το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δια 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Το έργο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και 
µε αυτεπιστασία.. 
Φορέας Λειτουργίας του έργου θα είναι ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής. 
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5. Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους του ∆ήµου Φυλής (ΚΑ 30-7321.00002) και ο 
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη µελέτη στο ποσό των 480.000,00 €, 
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
Από την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, του Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής ή της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Με το υπ’ αριθµ. 145264/580/14-7-2017  έγγραφο του Γραφείο Νοµοθετικού Συντονισµού 
& ∆ικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής θεωρήθηκε ως προς τους νοµικούς όρους 
το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
Μετά τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυµβατικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο  
 

Εισηγούµαστε 
 

Α) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης Πολιτισµικής 
Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Φυλής του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του 
έργου µε τίτλο:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ) » συνολικού προϋπολογισµού 480.000 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης 
Β) Τον ορισµό ενός µέλους του Περιφερειακού Συµβούλιου καθώς και του νόµιµου 
αναπληρωτή του για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Φυλής, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:« 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ)», 
συνολικού προϋπολογισµού 480.000 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως 
εξής: 
 
 «Στην Αθήνα σήµερα την ……..  του µηνός……. του έτους 2017, οι ακόλουθοι 
συµβαλλόµενοι:  
1.    Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, νόµιµα εκπροσωπούµενο από την 
Γενική Γραµµατέα  ∆ρα Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών, 
2.    Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, που εδρεύει στη 
Φυλή Αττικής και θα καλείται στο εξής ∆ήµος Φυλής, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον 
∆ήµαρχό του κ. Χρήστο Παππού, 
3.     Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ, ο οποίος εδρεύει στην Φυλή 
Αττικής, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο κ. Παναγακόπουλο 
∆ηµήτριο και 
4.   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, νόµιµα εκπροσωπούµενη από την Περιφερειάρχη κ. Ρένα 
∆ούρου 
 
        Συνοµολογούν  και συναποδέχονται τα εξής: 

ΑΔΑ: ΩΜΕΑ7Λ7-Ρ3Π



 6 

Μεταξύ των συµβαλλοµένων, υπογράφεται η παρούσα ΠΣ έχοντας υπόψη το υφιστάµενο 
νοµικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρµόδιων φορέων. Ειδικότερα: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ/Α/28.6.2002) «Για την Προστασία των 
Αρχαιοτήτων κα εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», όπως  ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρθρου 225.  

3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 
100 αυτού, όπως παρ. 1 και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 (Αρµοδιότητες ∆ήµων) παρ.I,α.10 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/ Α/8.6.2006). 

5. Το Π.∆. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν 
και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο 
Πολιτισµού». 

6. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) «Τρόπος εκτέλεσης 
Αρχαιολογικών εν γένει έργων», µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι 
διατάξεις των Ν.1418/84, 716/77 και του Π.∆. 609/85, κλπ., που ρυθµίζουν θέµατα 
σχετικά µε τη µελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων, 

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

8. Το άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982). 
9. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/18.1.2009). 
10. Το Π.∆. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 
4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρµογή 
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις 
θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις». 

11. Το Π.∆. 70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, […]», άρθρο 1. 

12. Το  Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-
2015 (ΦΕΚ/ΥΟ∆∆/706/6-10-2015) Απόφαση περί διορισµού µετακλητού Γενικού 
Γραµµατέα στο ΥΠΠΟΑ. 

14. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74 (ΦΕΚ 
2343/Β/30-10-2015) Υ.Α. περί µεταβιβάσεως δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή 
Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΠΟΑ. 

15. Την υπ’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α΄/ΕΣΠΑ/14-20/2013/22-3-2016 απόφαση έγκρισης του 
εγχειριδίου διαδικασιών Αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται µε τη µέθοδο της 
αυτεπιστασίας όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. Ε∆ΕΠΟΠ/Α/ΕΣΠΑ/14-20/3942/18-
11-2016 Απόφαση της Γεν. Γραµµατέως του ΥΠΠΟΑ. 

16. Το Π∆ 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

17. Τις υπ’ αρ. 44403 (ΦΕΚ 2494/Β/4.11.2011) και 47213/25999 (ΦΕΚ 1516/Β/25.6.2015) 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/7327/195/6-3-1986 (ΦΕΚ 183/Β/14-4-
1986) µε την οποία κηρύσσεται ο µεταβυζαντινός Ι. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Φυλής, Ν. Αττικής, ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο. 
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19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3767/5-6-2008 Απόφαση της τέως 1ης ΕΒΑ µε την οποία εγκρίθηκε 
υπό όρους η «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης Ιερού Ναού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Φυλής (Χασιά)». 

20. Το υπ’ αρ. 57642/15.11.2016 έγγραφο του ∆ήµου Φυλής, µε το οποίο 
γνωστοποιήθηκε στην ΕΦΑΑΝΑΤ η υπ’ αρ. 216/27 Ιουλίου 2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής (Α∆Α:7ΞΓ0ΩΗΤ-ΞΛ2), σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκε η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου και δεσµεύτηκε για 
το 2016 ποσό 160.000 ευρώ (Κ.Α. 30-7321.00002) για το έργο «Συντήρηση- 
Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής».   

21. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

22. Την υπ’ αρ………….απόφαση  (πρακτικό ………….) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Περιφέρειας ……… που εγκρίνει τη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης.  

23.  Την υπ. αρ…………………….απόφαση (πρακτικό ………….) του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου…., που εγκρίνει τη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης.  

24. Την υπ’ αρ. ……………..απόφαση (πρακτικό …………….) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που αφορά στη δέσµευση πίστωσης του ποσού των ……….…..€ (του 
προϋπολογισµού της προγραµµατικής σύµβασης). 

25. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 
Πολιτισµού & Αθλητισµού, του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής ή της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.     Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση καθορίζεται πλαίσιο συµφωνίας για την 
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
Φυλής (Χασιά)», και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 
2.     Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
θα ισχύουν για την  εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριµένα : 

• Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1) 

• Τον σκοπό της Σύµβασης  (άρθρο 2) 

• Το αντικείµενο της Σύµβασης (άρθρο 3) 

• Τη διάρκεια της Σύµβασης ( άρθρο 4) 

• Τον φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου (άρθρο 5) 

• Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου  (άρθρο 6) 

• Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 7) 

• Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8) 

• Το όργανο παρακολούθησης της Σύµβασης και τις αρµοδιότητες του (άρθρο 9) 

• Την αντισυµβατική συµπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 10)   

• Τις τροποποιήσεις της Σύµβασης (άρθρο 11) 

• Τα όρια της Σύµβασης και τελικές διατάξεις (άρθρο 12) 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση- Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής (Χασιά)» µε 
στόχο την  συντήρηση, αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του µνηµείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- 
Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής (Χασιά)», το οποίο 
περιλαµβάνει σειρά εργασιών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
σύµβασης. Για την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές όπως 
αυτές περιγράφονται στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π., ΦΕΚ 2221/Β/30-7-
2012).  

Το αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης αφορά στην εκτέλεση µιας σειράς 
προγραµµατισµένων εργασιών  για την προστασία και ανάδειξη του παλαιού ενοριακού 
ναού της Φυλής αφιερωµένου στην Κοίµηση της Θεοτόκου. Οι εν λόγω εργασίες  
περιλαµβάνονται στην µελέτη που εκπονήθηκε από το Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών 
Σταύρος Μαµαλούκος-Αναστασία Καµπόλη και Συνεργάτες, η οποία υποβλήθηκε από 
την Ιερά Μητρόπολη Αττικής (αρ, 3631/24.5.2007 εισερχόµενο της 1ης ΕΒΑ)  και 
εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ. 3767/5-6-2008 Απόφαση της 1ης ΕΒΑ.  

Συνοψίζονται δε στα  εξής: 
α) Περιµετρική αποστράγγιση.  
β) Ενίσχυση της τοιχοποιΐας.  
γ) Συντήρηση και ενίσχυση των πεσσών. 
δ) Αντικατάσταση της παλαιάς  στέγης. 
ε) Συντήρηση του δαπέδου του ναού.  
ζ) Εφαρµογή νέων αρµολογηµάτων.  
η) Συντήρηση-βελτίωση των παλαιών ανοιγµάτων και βελτίωση της νεώτερης θύρας στο 
ιερό. 
θ) Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωµάτων.  
ι) Συντήρηση κωδωνοστασίου. 
ια) Αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου.  
ιβ) εκπόνηση ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης και σχετικές εργασίες. 
ιγ) Ανάθεση επίβλεψης εργασιών σε αρχιτέκτονα-µηχανικό. 
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής ως  φορέας υλοποίησης-διαχείρισης του έργου θα αναλάβει την υλοποίηση του.   
Η Περιφέρεια Αττικής δια των οργάνων της αναλαµβάνει την παροχή Τεχνικών Γνώσεων 
για την υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών, εφόσον της ζητηθεί. 
Ο ∆ήµος Φυλής αναλαµβάνει την χρηµατοδότηση του έργου από ιδίους πόρους. 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης, θα έχει χρονική 

διάρκεια δύο έτη, η δε ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της . Παράταση της χρονικής 
διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης επιτρέπεται µε έγγραφη συµφωνία των 
συµβαλλόµενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου της Σύµβασης συµπίπτει µε 
τη χρονική διάρκεια της παρούσας Σύµβασης, εκτός εάν απαιτηθεί επιµήκυνσή του για 
την υλοποίηση των επιµέρους εργασιών που αφορούν σε αυτό, µετά και από την κοινή 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και την τροποποίηση της παρούσας ΠΣ 
(όσον αφορά στη διάρκεια).  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δια 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Το έργο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και 
µε αυτεπιστασία. 

Φορέας Λειτουργίας του έργου ορίζεται ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (480.000 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Οι πόροι χρηµατοδότησης του έργου θα προέλθουν από πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µε ΚΑ 30-7321.00002 και τίτλο «Συντήρηση- 
Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής (Χασιά)». 

Οι πόροι χρηµατοδότησης του έργου προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις του 
∆ήµου Φυλής.  

1.Η ΕΦΑΑΝΑΤ υποχρεούται να ορίσει το διαχειριστή του λογαριασµού στον οποίο θα  
κατατίθενται τµηµατικά οι πιστώσεις από τον ∆ήµο Φυλής. 

2.Η ΕΦΑΑΝΑΤ υποχρεούται να υποβάλει πλήρη φάκελο στον ∆ήµο Φυλής όπου θα 
περιέχονται  όλες οι πιστοποιηµένες δαπάνες έως τη 10η µέρα του επόµενου µήνα. Η 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά, υποχρεούται να 
καταθέσει στο λογαριασµό, εντός 10 ηµερών, το ακριβές ποσόν, προκειµένου να 
γίνουν οι πληρωµές από τον διαχειριστή. 

3.Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
4.Συµφωνείται ρητά ότι για την εκτέλεση ή πραγµάτωση του αντικειµένου ή 
περιεχοµένου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, ουδεµία επιβάρυνση ή 
δαπάνη έναντι των συµβαλλοµένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, του Ιερού Ναού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής  ή της Περιφέρειας Αττικής αλλά και το κόστος της εν 
γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου θα καλύπτεται από το 
∆ήµο Φυλής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύµβασης καθένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:  
1.Το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής, αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου της παρούσης Σύµβασης ως «Φορέας 
Υλοποίησης έργου», σύµφωνα  µε την κείµενη  νοµοθεσία ως κάτωθι: 
α) Την µέριµνα για την έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Ν. 3028/2002 εγκρίσεων. 
β) Να προβεί  σε όλες τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ενέργειες για την πρόσληψη 
του αναγκαίου προσωπικού. 
γ) Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου προµήθειες υλικών και 
εργασιών. 
δ) Την επίβλεψη των εργασιών και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης έργου. 
ε)Τη µέριµνα για την σύνταξη των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Σύµβασης. 
2. Ο ∆ήµος Φυλής αναλαµβάνει: 
 α) την χρηµατοδότηση του έργου µε το  ποσό των 480.000 €. 
 β) Την εµπρόθεσµη εξόφληση των δαπανών. 
 γ) Την παροχή των αναγκαίων τεχνικών µέσων όπου αυτά απαιτηθούν . 
 δ) Την συµµετοχή του στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου του έργου. 
3. Ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής αναλαµβάνει: 
α) τις αρµοδιότητες του «Κυρίου του Έργου», κατά το άρθρο 3 του Ν. 1418/84 
β) να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση των εργασιών που πρόκειται να 
γίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης 
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γ) να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας 
4. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει : 

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 της για την ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων στη σύµβαση αυτή.  

Και οι τέσσερις ανωτέρω συµβαλλόµενοι φορείς (Υπουργείο Πολιτισµού & 
Αθλητισµού, ∆ήµος Φυλής, Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής και Περιφέρεια 
Αττικής,) αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν εκπροσώπους τους µε τους 
αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Ο Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο 
µνηµείο (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/7327/195/6-3-1986 -ΦΕΚ 183/Β/14-4-1986) και 
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 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας 
Σύµβασης συγκροτούν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή 
αποτελείται από επτά (7) µέλη, εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, µε τους 
νόµιµους αναπληρωτές τους, ως εξής:  
1. Την Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής, µε τον αναπληρωτή της, 
που ορίζονται µε απόφαση της πρώτης.  
2.  Τον ορισµό δύο (2) µελών του ∆ήµου Φυλής  (µε τους αναπληρωµατικούς τους 
αντίστοιχα που ορίζονται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου) που θα 
εκπροσωπούν το ∆ήµο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 
3. Έναν αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, µε τον αναπληρωτή 
του, που ορίζονται µε απόφαση της Προϊσταµένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής. 
4. Έναν µηχανικό ή συντηρητή αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση της Προϊσταµένης της. 
5. Εναν εκπρόσωπο, εκ µέρους του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής και τον 
αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου. 
6.Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από 
το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται  η Προϊσταµένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων  Ανατολικής Αττικής. 

Χρέη γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΦΑΑΝΑΤ, που θα οριστεί µε απόφαση 
της Προϊσταµένης της ΕΦΑΑΝΑΤ. 

Ο καθένας από τους συµβαλλοµένους διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή µε σχετική απόφασή του. 

Η θητεία των µελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο και η παρούσα Σύµβαση και η 
πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και τη σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται µε 
πρόσκληση της Προέδρου της. 
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Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρµογής της 
Σύµβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόµενων έργων, η εισήγηση για τυχόν 
παράταση αυτής, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη 
Σύµβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβληµάτων παρουσιάζονται, η έγκριση 
ειδικότερων ρυθµίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης και η υποβολή προτάσεων 
προς τους συµβαλλόµενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της 
παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

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. 

Η Επιτροπή αποφασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των παρόντων µελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε αυτής εφαρµόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, 

επί της λεωφόρου Συγγρού 98-100 Αθήνα, δύναται δε να συνεδριάσει και στο ∆ηµαρχείο 
Φυλής.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Ο ∆ήµος Φυλής ως Φορέας Χρηµατοδότησης του έργου, είναι αστικά υπεύθυνος για 
κάθε νόµιµη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των 
υποχρεώσεών του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Σύµβασης, που 
θα οφείλονται σε αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του. Ως τέτοια παράβαση νοείται η 
καθυστέρηση εξόφλησης  λογαριασµών πέραν των νοµίµων προθεσµιών και εφόσον 
στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωµα των προµηθευτών µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία περί προµηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκπονήσεως µελετών. 

2. Το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής , ως  Φορέας Υλοποίησης του έργου, φέρει ακέραια την αστική 
και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Σύµβασης, περιλαµβανοµένων και των 
συνεπειών της µη τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας. Είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε 
νόµιµη απαίτηση τρίτου λόγω µη τήρησης των νοµίµως προβλεποµένων για την 
εκτέλεση του έργου προµηθειών, καθώς και για την περίπτωση της υπέρβασης των 
προθεσµιών του άρθρου 4, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα 
Υλοποίησης. 

3. Ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής καθώς και η Περιφέρεια Αττικής δεν 
φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν, έναντι των 
υπολοίπων συµβαλλόµενων ή έναντι τρίτων που αξιώνουν δικαιώµατα από την 
Σύµβαση. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύµβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο 
άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο 
χρόνο. Σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του 
ενός µέρους, έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την 
εφαρµογή των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου θα υπάγονται στα καθ’ 
ύλην και κατά τόπο αρµόδια ∆ικαστήρια. Ως τέτοια ορίζονται τα ∆ικαστήρια των Αθηνών 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης προς τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά µε 
τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαµβάνεται 
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται 
τροποποιητική σύµβαση. 
 
2. Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης 
δεν επιτρέπονται. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Σύµβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η Σύµβαση αυτή, από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων 
µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων 
στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν τη Σύµβαση. 

Αφού αναγνώσθηκε η Σύµβαση αυτή, για τα παραπάνω συµφώνησαν, 
συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη, 
υπογράφεται σε οχτώ (8) πρωτότυπα των έντεκα (11) σελίδων, εκ των οποίων κάθε 
συµβαλλόµενος λαµβάνει από δύο αντίτυπα. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΦΥΛΗΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ                                       

  
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
 

   
 
 

  

   
ΓΙΑ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
                     

 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

  
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ για το έργο: «Συντήρηση- Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου 

Φυλής (Χασιά)» 
  ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ                         
α)Περιµετρική αποστράγγιση.  
β) Ενίσχυση της τοιχοποιΐας.  
γ) Συντήρηση και ενίσχυση των πεσσών. 
δ) Αντικατάσταση της παλαιάς  στέγης. 
ε) Συντήρηση του δαπέδου του ναού.  
ζ) Εφαρµογή νέων αρµολογηµάτων.  
η) Συντήρηση-βελτίωση των παλαιών 
ανοιγµάτων και βελτίωση της νεώτερης 
θύρας στο ιερό. 
θ) Συντήρηση ή αντικατάσταση 
κουφωµάτων.  
ι) Συντήρηση κωδωνοστασίου. 
ια) Αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου.  
ιβ) εκπόνηση ηλεκτροµηχανολογικής 
µελέτης και σχετικές εργασίες. 
ιγ) Ανάθεση επίβλεψης εργασιών σε  
     αρχιτέκτονα-µηχανικό 
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή Σύµβουλο 
κ. Βάβουλα Αριστέα ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο 
κ. ∆ήµου Σταυρούλα. 

 
Κατά δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. 
Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 

 
Λευκό ως προς τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου,  
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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