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                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης  84/2019 
--------- --------------------------------- 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την  υλοποίηση του έργου: α) τεκμηρίωση 
της τετράρριχτης δρύινης στέγης του τεμένους Βαγιαζήτ   Διδυμοτείχου και τη διατύπωση πρότασης 
ανακατασκευής της και β) διερεύνηση της   φέρουσας ικανότητας της τοιχοποιίας και τη διατύπωση 
πρότασης αποκατάστασής της.  
  
      Στην Κομοτηνή σήμερα 26 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στο αμφιθέατρο του 
Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής, Μαρασλή & Πύργου γωνίας 1, Κομοτηνή (δίπλα στο 
ξενοδοχείο Ανατόλια), παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των 
Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, 
Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  του 
Αντιπεριφερειάρχη: Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας, διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-
2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Μέτιος, που κλήθηκαν νόμιμα 
σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ.4 του N.3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 3137/ 20 -06–
2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
         1.    Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.  

                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 
2. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                        
3. Μποταΐτης  Σωτήριoς 
4. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
6. Τερτσούδης Χρήστος   
7. Ιμπράμ Αχμέτ    
8. Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                                 
9. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
10. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
11. Χατζηγκενέ  Ιρφάν        
12. Μπούτος  Ιωάννης      
13. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
14. Κατραντζή  Μουσταφά 
15. Μουσταφά Μετίν          

               ΑΠΟΝΤΕΣ: 
        1.   Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος  του Π.Σ 
        2.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν, Γραμματέας του Π.Σ 
                                                                    
                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                                             

1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος  
2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων  
3. Γάκης  Χρήστος                                                        
4. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   
5. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
6. Βουδούρης Ευάγγελος      
7. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    
8. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 

16. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     
17. Χειράκη Γεωργία     
18. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
19. Τσολάκης Σταύρος 
20. Καραλίδης Φώτιος    
21. Γρανάς  Αρχέλαος 
22. Δαμιανίδης  Παύλος      
23. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
24. Γαλάνης Βασίλειος      
25. Ζιμπίδης   Γεώργιος     
26. Λασκαρίδης  Παντελής    
27. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
28.  Τρέλλης Χρήστος 
29.  Μουμίν Οντέρ   
30.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
 

 
 

 
 
10.  Αραμπατζής  Αθανάσιος    
11. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
12. Ορφανίδης Χαράλαμπος  
13. Τουρτούρης Σπυρίδων  
14. Μαλτέζος Μενέλαος     
15. Κιτσόπουλος Χρήστος      
16. Τραϊφόρος Βασίλειος 
17.   Γεροστεργίου Αικατερίνη   



ΑΔΑ: ΩΠΦ87ΛΒ-ΨΨΟ 

 2 

9. Παπαδόπουλος Σωτήριος  18.   Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
    Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα  28 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
    Λόγω απουσίας του  Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν από 
την συνεδρίαση, καθήκοντα  γραμματέα άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   Περιφερειακού 
Συμβουλίου.   
  Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ.1) Αμοιρίδης  Μιχαήλ και  2) Χατζηγκενέ  Ιρφάν.          
  Προσήλθε στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τρίτου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης  η 
Περιφερειακή Σύμβουλος κα Χειράκη Γεωργία. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του έβδομου θέματος της  
Ημερήσιας Διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Καραλίδης Φώτιος.    
  Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση και  πριν τη συζήτηση του όγδοου θέματος  της  
Ημερήσιας Διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1) Δαμιανίδης Παύλος και 2) Μπούτος 
Ιωάννης.    
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και  πριν τη συζήτηση του ένατου θέματος της  ημερήσιας 
διάταξης ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Μουμίν   Οντέρ.    
  Εισηγούμενος  το  ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  o  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε.  Έβρου 
κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: 2610 /14-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε  Εβρου , το οποίο αναφέρει τα εξής:  
  Συνημμένα σας στέλνουμε (Σχέδιο) Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναφορικά με την υλοποίηση του έργου: “α) τεκμηρίωση της 

τετράρριχτης δρύινης στέγης του τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου και τη διατύπωση πρότασης 

ανακατασκευής της και β) διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας της τοιχοποιίας και τη διατύπωση 

πρότασης αποκατάστασής της”, και παρακαλούμε το συντομότερο δυνατό να ενταχθεί ως τακτικό 

θέμα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης. 

   Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο και η σύναψη 

της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης για 

την υπογραφή της, και να ορισθεί ένας(1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. μαζί με τον 

αναπληρωτή του, προκειμένου μαζί με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να συγκροτήσουν την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 9 της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.-  

 

 
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 163 και 100  του Ν.3852/2010. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει το  σχέδιο και τη  σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την  υλοποίηση του έργου : α) τεκμηρίωση της 
τετράρριχτης δρύινης στέγης του τεμένους Βαγιαζήτ   Διδυμοτείχου και τη διατύπωση πρότασης 
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ανακατασκευής της και β)  διερεύνηση της   φέρουσας ικανότητας της τοιχοποιίας και τη διατύπωση 
πρότασης αποκατάστασής της, η οποία έχει ως εξής . 
  

Στην Αθήνα σήμερα την ………………………………... οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

«Συμβαλλόμενοι»: 

 

Α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο εξής ΥΠΠΟΑ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

…………………………………… 

Β) Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στο εξής Περιφέρεια ΑΜΘ, νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από ………………………………. 

Γ) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο εξής ΕΜΠ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

………………………….  συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με 

…………………………………..  

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την υλοποίηση του εν θέματι 

προγράμματος και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 

 

Άρθρο 1 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για 

την εκτέλεση του προγράμματος και συγκεκριμένα: 

 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 

 Το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος (άρθρο 2) 

 Το αντικείμενο και τα παραδοτέα της Σύμβασης (άρθρο 3) 

 Την ισχύ της Σύμβασης (άρθρο 4) 

 Τους φορείς υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5) 

 Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο σταδιακής χρηματοδότησης του 

προγράμματος (άρθρο 6) 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7) 

 Τον προσδιορισμό της γεωγραφικής περιοχής ενδιαφέροντος του προγράμματος, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου ενδιαφέροντος του προγράμματος, τον 

φορέα αξιοποίησης του ερευνητικού αποτελέσματος (άρθρο 8) 

 Το συντονισμό υλοποίησης του προγράμματος, τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

υλοποίησης, τα όργανα παρακολούθησης της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και 

τις αρμοδιότητές τους (άρθρο 9) 

 Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - επίλυσης διαφορών 

ρητρών (άρθρο 10) 

 Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης, τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 11) 

 

                                                       Προοίμιο 

 

         Το δυσθεώρητο οικοδόμημα, ιδρυμένο το 1420, είναι τετράγωνο στην κάτοψη, εμβαδού 

ενός περίπου στρέμματος, το οποίο και επαυξανόταν με την προσθήκη τριμερούς προστώου, 

που κατέπεσε πολύ κοντά στην ανίδρυσή του, παρασυρμένο ή παρασύροντας την αρχική θολωτή 

κάλυψη του κυρίως τεμένους. Ο ραδινός οκτάγωνος κορμός του μιναρέ αναφύεται μέσω 
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τεσσάρων, συμφυών, πρισματικών, τριγώνων από την δυτική γωνία του μνημείου. Τα κατάκοσμα 

πολλαπλά ανοίγματα, που διατρυπούν τους ογκώδεις τοίχους του, καθιστούν ανάλαφρο το 

περίβλημα, που εγγράφεται ως έργο τέχνης στο κάδρο των κοιλόκυρτων κυματίων του γείσου 

και του βαθμιδωτού, όπως αποδείχθηκε ανασκαφικά, κρηπιδώματος. Το οικοδόμημα 

καλυπτόταν έως τις 22 Μαρτίου 2017 με δρύινη πυραμιδοειδή στέγη, μοναδική σε εύρος 

κάλυψης και ύψος, αλλά και συνθετότητα στην διάρθρωση του φορέα της. Υπ' αυτού σε ιστορικό 

χρόνο που μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στην πρώτη εικοσαετία του 19ου αι. είχε 

προσηλωθεί σανίδωμα, που καταργούσε το προηγούμενο για την, όπως έχει σχετικά 

τεκμηριωθεί, κάλυψη των εμφανών βλαβών που ο φορέας της στέγης ήδη παρουσίαζε ενώ, 

καλύπτοντας το κεντρικό τετράγωνο, επικρέματο από την κορωνίδα της στέγης πολυγωνικός 

θόλος. Η πυραμίδα επιστεγαζόταν έως το 2000 με φύλλα μολύβδου, επιτείνοντας την 

πολυτέλεια που το αυτοκρατορικό οικοδόμημα, ανακαλούσε. 

           Η μοναδικότητα του μνημείου επιβάλλει την υποδειγματική αποκατάστασή του, η οποία 

δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει την διεπιστημονική του προσέγγιση, όπως προβλέπεται 

σχετικά στο τεύχος: "Τέμενος Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου. Σχέδιο - πλαίσιο αποκατάστασης 

μνημειακού εμβαδού και περιβάλλοντος", που έχει εγκριθεί με την υπ' 

αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ ΤΜΒΜΜ/37Ο229/38237Ι2Ι96Π68/27-07-2018 απόφαση, όπως 

ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 01-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΙΔ4653Π4-Ξ1Ξ). Η υπογραφή του 

προγράμματος της παρούσας σύμβασης είναι η βέλτιστη απάντηση στην απαίτηση αυτή. 

 

 

 

Άρθρο 2 

Περιεχόμενο και στόχοι της Προγραμματικής Σύμβασης 

 

     Η παρούσα Σύμβαση αφορά στην έρευνα για την τεκμηρίωση του αυθεντικού φορέα και της 

μορφής της δρύινης στέγης του τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου, αναπτύγματος 2.824,8τμ, που 

καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 22 Μαρτίου 2017 και συνωδά των οροφών που 

προσηλώνονταν σε αυτόν ή επικρέμονταν, καθώς και στη διερεύνηση της υπάρχουσας 

κατάστασης των τοιχοποιιών. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η 

αρχιτεκτονική, γεωμετρική και κατασκευαστική ανάλυση και τεκμηρίωση με στόχο την 

αναγνώριση και αναπαράσταση του δρύινου φορέα της στέγης λόγω των ιδιαίτερα σύνθετων και 

σπάνιων κατασκευαστικών της χαρακτηριστικών και της συνδεσμολογίας της, καθώς και των 

λεπτομερειών των οροφών της. Θα διερευνηθεί και θα αναλυθεί επίσης η στατική συμπεριφορά 

και επάρκεια του αρχικού φορέα της στέγης και ο εκ των οροφών πολυγωνικός στη δομή 

ψευδότρουλλος, που επικρεμόταν από την κορωνίδα της, ως και τα χαρακτηριστικά των 

επίπεδων οροφών που αναπτύχθηκαν σε δύο σαφώς διακριτές χρονικές περιόδους. Η 

διαγνωστική διερεύνηση με εργαστηριακές αναλύσεις και μη καταστρεπτικές μεθόδους που θα 

εφαρμοστούν επί των τοιχοποιιών του τεμένους είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των 

μηχανικών και δυναμικών τους χαρακτηριστικών, καθώς και για τον προσδιορισμό και την 

αποτίμηση της κατάστασής τους μετά την πυρκαγιά, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 

της σύνδεσης και της αλληλεπίδρασης της στέγης και των υποκείμενων φερόντων στοιχείων από 

τοιχοποιΐα. Ο έλεγχος και η αποτίμηση της επάρκειας των ανώτερων στρώσεων της περιμετρικής 

τοιχοποιΐας που επηρεάστηκαν αμεσότερα από την πυρκαγιά προϋποθέτουν, καθώς η στέγη 

εδραζόταν στα δύο τρίτα περίπου του πλάτους τους (2,5μ), με στόχο την διατύπωση της 

επανάληψης ή της βελτίωσης της έδρασής της, ενδελεχή διαγνωστική διερεύνηση και 
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εργαστηριακές αναλύσεις των συνδετικών υλικών αλλά και του υλικού δομής τους. 

Εργαστηριακός έλεγχος Θα απαιτηθεί επίσης και για τον προσδιορισμό του υλικού συμπλήρωσης 

του περιμετρικού γείσου, προϊόν επίσης δύο διακριτών μεταξύ τους χρονικών περιόδων. Τελικό 

στόχο της έρευνας αποτελεί η διατύπωση πρότασης για την ανακατασκευή της στέγης και την 

επαναδιαμόρφωση των οροφών της, καθώς και για την αποκατάσταση δομικών στοιχείων από 

τοιχοποιΐα του τεμένους, προκειμένου να τεκμηριωθεί η έδραση της στέγης. 

 

     Άρθρο 3 

Αντικείμενο και παραδοτέα της Σύμβασης 

 

                 10 στάδιο 

1. Καταγραφή, τεκμηρίωση και αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης μετά την πυρκαγιά. 

• Αποτύπωση και αποτίμηση στοιχείων της ξύλινης στέγης που σώθηκαν μετά την 

πυρκαγιά (ενημέρωση για σχετικές μελέτες και εργασίες που έχουν ήδη γίνει, 

συμπλήρωση τους). 

• Προσδιορισμός και αποτίμηση της κατάστασης των φερόντων στοιχείων του 

τεμένους, μετά την πυρκαγιά, με την εφαρμογή εργαστηριακών και μη 

καταστρεπτικών μεθόδων είτε στα ξύλινα υπολείμματα της στέγης είτε στην 

τοιχοποιία του τεμένους. Προσδιορισμός των μηχανικών και δυναμικών 

χαρακτηριστικών των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων του τεμένους (περιμετρικής 

τοιχοποιΐας και πεσσών). 

2. Τεκμηρίωση, αναπαράσταση και αποτίμηση αρχικής ξύλινης στέγης και οροφών 

• Τεκμηρίωση (ιστορική, αρχιτεκτονική, γεωμετρική, κατασκευαστική) και στη συνέχεια 

ανάλυση για την κατανόηση, αναγνώριση και σχεδιαστική αναπαράσταση του αρχικού 

ξύλινου φορέα της στέγης και της οροφής, καθώς και των ιδιαίτερων κατασκευαστικών 

τους λεπτομερειών (επικαλύψεων, συνδέσεων είτε μεταξύ των ξύλινων μελών, είτε 

μεταξύ των φορέων της στέγης, της οροφής και της υποκείμενης τοιχοποιίας). 

Διερεύνηση μεθόδων αναπαράστασης για την υποστήριξη της ανάλυσης, αποτίμησης και 

υλοποίησης του ιδιαίτερα πολυσύνθετου και εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους αυθεντικού 

φορέα και των συνδέσεων του. 

• Διερεύνηση και κατανόηση των βασικών προβλημάτων (παθολογία) που παρουσίαζε η 

ξύλινη στέγη και η οροφή πριν την πυρκαγιά. 

• Πιθανολογική ανάλυση για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου για το συγκεκριμένο 

μνημείο. 

 Διερεύνηση για την τεκμηρίωση και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του  

φορέα της αρχικής στέγης και της οροφής, καθώς και της τοιχοποιίας στην οποία 

εδράζεται, με χρήση αριθμητικών μεθόδων συνδυασμένων με τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών και επί τόπου διαγνωστικών διερευνήσεων, καθώς και μέσω 

υλικού που έχει προκύψει από παλαιότερες μελέτες και εργασίες (γεωτεχνικές 

έρευνες, διερευνητικές εργασίες στη θεμελίωση κλπ.) 

3. Προκαταρκτική πρόταση για το αρχικό δομικό σύστημα στέγης και οροφών 

 Προκαταρκτική πρόταση για το αρχικό δομικό σύστημα στέγης και οροφών 

(φερόντων και μη φερόντων στοιχείων), όπως αναγνωρίστηκε και αποτιμήθηκε από 

τις παραπάνω διερευνήσεις. 
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 Διατύπωση ενδεχόμενων αναγκαίων ενισχύσεων του αρχικού ξύλινου φορέα και 

των τοιχοποιιών του τεμένους, εφόσον απαιτηθούν και τεκμηριώνονται από τη 

παραπάνω έρευνα. 

 

           Οι εργασίες του 1ου σταδίου επηρεάζονται άμεσα από την εγκατάσταση των ικριωμάτων. 

          Τα παραδοτέα στοιχεία του 1ου σταδίου θα υποβληθούν στην ΕΦΑ Έβρου, η οποία θα προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέτασή τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του 

ΥΠΠΟΑ, για την κατά νόμο γνωμοδότηση, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική 

Απόφαση έγκρισης. 

 

   20 στάδιο 

   Το 2ο στάδιο θα περιλαμβάνει τη διατύπωση και την αναλυτικότερη τεκμηρίωση των προτάσεων 

ανακατασκευής της διακοσμημένης οροφής και στέγης του τεμένους, καθώς και των προτάσεων 

αποκατάστασης των τοιχοποιιών στις οποίες εδράζεται όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν της 

γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ, και της ακόλουθης 

εγκριτικής υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΟΑ στο στάδιο έγκρισης του 1ου σταδίου. Θα 

περιλαμβάνει επίσης την τελική επεξεργασία των λεπτομερειών και προδιαγραφών ώστε να 

καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική παρουσίαση του αρχικού ξύλινου φορέα της στέγης και των οροφών (διάταξη και 

διατομές μελών, συνδεσμολογία, κατασκευαστικές και μορφολογικές λεπτομέρειες των οροφών, 

σύνδεση με την υποκείμενη τοιχοποιία κλπ.). 

2. Παρουσίαση των τελικών προτάσεων για την αποκατάσταση των δομικών στοιχείων του 

τεμένους από τοιχοποιία. 

3. Διερεύνηση και πρόταση για τα ποιοτικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν στην ανακατασκευή της στέγης και της οροφής, Σύνταξη προδιαγραφών. 

4.   Διερεύνηση και πρόταση για τα ποιοτικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση των τοιχοποιιών. Σύνταξη προδιαγραφών. 

Τα παραδοτέα στοιχεία του 2ου σταδίου θα παραδοθούν στην ΕΦΑ Έβρου, η οποία θα τα 

προωθήσει αρμοδίως για έλεγχο και έγκριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική 

υπουργική απόφαση του ΥΠΠΟΑ, που θα έχει εκδοθεί για την έγκριση των παραδοτέων του 1ου 

σταδίου, κατόπιν της οικείας γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του 

ΥΠΠΟΑ. 

                                                                              Άρθρο 4 

Ισχύς της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησής της 

 

      Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες, εντός των 

οποίων πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλες οι εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της 

παρούσας, με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Ως χρόνος 

έναρξης του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η 

διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλομένων μερών και κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 9, μέχρι και έξι(6) μήνες, όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την 

εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του προγράμματος. 
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Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Π.Σ, θα παραδοθεί το 1ο 

παραδοτέο και θα καταβληθεί προκαταβολή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού ποσού. 

Εφτά(7) μήνες μετά την παράδοση του 1ου παραδοτέου Θα παραδοθεί το προϊόν του 1ου σταδίου 

το οποίο θα εξεταστεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Με την έγκριση των 

παραδοτέων του 1ου σταδίου θα καταβληθεί το 40% του συνολικού συμβατικού ποσού. Ο χρόνος 

για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών έγκρισης του παραδοτέου του 1ου σταδίου 

υπολογίζεται σε 3 μήνες. Πέντε(5) μήνες μετά την έγκριση του 1ου σταδίου θα κατατεθούν τα 

παραδοτέα του 2ου και τελικού σταδίου. Μετά την έγκριση και αυτών των παραδοτέων, ο χρόνος 

έγκρισης υπολογίζεται σε 3 μήνες, θα καταβληθεί η τελική καταβολή. Στον κάτωθι πίνακα 

παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα της παρούσης Π.Σ.: 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ*  

 

Εντός 15 ημερών από την 

υπογραφή της Π.Σ. 

 

 

Α’ παραδοτέο 

 

Προκαταβολή 15% 

7 μήνες από την παράδοση 

του παραδοτέου 

 

Παραδοτέο 1ου σταδίου 

 

40% (μετά την έγκριση) 

 

5 μήνες από την έγκριση του 

1ου σταδίου 

 

Παραδοτέο 2ου σταδίου 

 

Τελική καταβολή  

(μετά την έγκριση) 

 

 

*Η χρονική διάρκεια της Π.Σ. ορίζεται στους 18 μήνες, προκειμένου να συμπεριληφθούν και 

οι χρόνοι διοικητικών διαδικασιών των εγκρίσεων που υπολογίζονται σε 6 μήνες συνολικά 

 

Άρθρο 5 

φορείς υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

 

        1. Φορείς υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα είναι: 

α) Το ΥΠΠΟΑ, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Έβρου και 

β) το ΕΜΠ, διά των Σχολών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών. 

2. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος από πλευράς ΕΜΠ μεριμνά για την εμπλοκή 

και άλλων Σχολών ή Τμημάτων, στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για την ομαλή 

εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. 

3. Η εκπόνηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης που 

συγκροτείται με το Άρθρο 9 της παρούσας. 

 

Άρθρο 6 

Προϋπολογισμός, Πόροι, Τρόπος σταδιακής χρηματοδότησης του προγράμματος 
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1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 227.600 ευρώ. Εκ του ανωτέρω 

ποσού, 204.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στις άμεσες δαπάνες του 

προγράμματος, η κάλυψη των οποίων θα βαρύνει τον φορέα χρηματοδότησης (ΥΠΠΟΑ). Το 

πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) του ΥΠΠΟΑ και είναι εγγεγραμμένο στη ..... ...  

Το υπολειπόμενο ποσό των 23.000 ευρώ αφορά στην ίδια συμμετοχή του ΕΜΠ, η οποία δεν 

επιβαρύνει το φορέα χρηματοδότησης. 

2.Το ΕΜΠ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος, δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές 

δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της παρούσας Σύμβασης. 

3.Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται στο ΕΜΠ σταδιακά, σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του 

φυσικού της Π.Σ., όπως αυτή θα πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

4. Η καταβολή του ποσού θα διενεργείται τμηματικά ως εξής: 

α. Η πρώτη τμηματική καταβολή (ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού της Σύμβασης) θα 

διενεργηθεί με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου, το οποίο είναι το οριστικό - αναλυτικό 

σχέδιο / πλάνο υλοποίησης του προγράμματος, συνοδευόμενο από το σχετικό χρονοδιάγραμμα 

παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του προγράμματος. Η 

παράδοση του 1ου παραδοτέου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

β. Η δεύτερη τμηματική καταβολή (ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού της Σύμβασης) θα 

διενεργηθεί με την παραλαβή των παραδοτέων του 1ου σταδίου, και μετά από την έκδοση της 

σχετικής υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΟΑ περί έγκρισης αυτών, κατόπιν της οικείας 

γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ. 

γ. Η τρίτη και τελική καταβολή του υπολειπόμενου ποσοστού του τιμήματος, θα διενεργηθεί με 

την παραλαβή των παραδοτέων του 2ου σταδίου και μετά από τον έλεγχο και την έγκριση 

αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΠΟΑ, που θα 

έχει εκδοθεί για την έγκριση των παραδοτέων του 1ου σταδίου. 

5. Η τμηματική καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης προς το ΕΜΠ θα διενεργηθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. Μέρος του κόστους του προγράμματος καλύπτεται από ίδια συμμετοχή του ΕΜΠ, που 

συνίσταται στην πέραν των ωρών αμοιβόμενης εργασίας των ερευνητών (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 

υποψήφιων διδακτόρων κλπ.) με ώρες μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ χωρίς αμοιβή, καθώς και στη 

δωρεάν διάθεση του ερευνητικού εξοπλισμού. 

  7. Μέρος του κόστους του προγράμματος καλύπτεται από ίδια συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ, που 

συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, 

που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

 8. Η διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του προγράμματος μπορεί να συνεχιστεί 

 από το ΕΜΠ έως την τελική τακτοποίησή τους, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της ισχύος 

 της παρούσας Σύμβασης. 

 

                                                                                Άρθρο 7 

Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

 

      Τα Συμβαλλόμενα μέρη: 
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α) συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και παρέχουν αλλήλως κάθε δυνατή και 

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

και ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα, 

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

στο συλλογικό όργανο παρακολούθησης της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης του 

άρθρου 9 της παρούσας, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων του οργάνου αυτού. 

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

υλοποίηση του προγράμματος. 

 

 

 1. Το ΥΠΠΟΑ: 

α) ως φορέας χρηματοδότησης, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναλαμβάνει τη 

χρηματοδότηση του προγράμματος της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 6 της 

παρούσας, 

β) παρέχει στο ΕΜΠ τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και μελέτες που έχει στη διάθεσή του 

και συνεργάζεται προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την ομαλή εκτέλεση 

της παρούσας Σύμβασης, 

γ) παρακολουθεί και εποπτεύει τις εργασίες και τις δράσεις, οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση 

του προγράμματος για την ανακατασκευή της ξύλινης στέγης και των οροφών του μνημείου, 

καθώς και για την αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων από τοιχοποιία, 

δ) παρέχει έγκαιρα στο ΕΜΠ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές 

αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, 

ε) διαθέτει εξοπλισμό, για την ασφαλή πρόσβαση της ερευνητικής ομάδας σε όλα τα μέρη του 

μνημείου για τις ανάγκες του προγράμματος. 

στ) υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης, σχετικά με τη σημασία του 

προγράμματος της παρούσας Σύμβασης, σε συνεργασία με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

        ζ) αναλαμβάνει, την αρχαιολογική και ιστορική τεκμηρίωση του μνημείου, 

η) ορίζει ως κύριο εκπρόσωπο στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος την 

Λ.Σαμπανοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Έβρου. Τα λοιπά μέλη - εκπρόσωποι του ΥΠΠΟΑ στην 

ερευνητική ομάδα θα ορισθούν με έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ, 

θ) προωθεί κατεπειγόντως την εξέταση των παραδοτέων από τα αρμόδια όργανά του για 

έλεγχο και έγκριση 

 

       2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: 

α) αναλαμβάνει την διερεύνηση για την εξεύρεση πηγής χρηματοδότησης της υλοποίησης 

του προγράμματος για την ανακατασκευή της αρχικής ξύλινης στέγης του τεμένους 

Βαγιαζήτ, 

β) αν παραστεί ανάγκη, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΥΠΠΟΑ, διά της ΕΦΑ Έβρου 

ενισχύει την υπηρεσία σε εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση 

της ερευνητικής ομάδας σε όλα τα μέρη του μνημείου για τις ανάγκες του προγράμματος. 

 

         3. Το ΕΜΠ: 

α) ορίζει ως κύριο εκπρόσωπό του στην ερευνητική ομάδα την E. Τσακανίκα πολιτικό μηχανικό, 

επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. 
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β) οργανώνει τις εργασίες της ερευνητικής ομάδας, ώστε να ολοκληρωθεί με αρτιότητα και 

επιτυχία το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

γ) μεριμνά για την υποβολή στο ΥΠΠΟΑ, διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, του συνόλου 

των παραδοτέων, καθώς και του συνόλου των στοιχείων, εγγράφων ή δικαιολογητικών 

που αφορούν στην εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, ώστε να πιστοποιείται η 

ομαλή πρόοδος των εργασιών, να διευκολύνεται ο έλεγχος και η 

       παραλαβή των παραδοτέων, καθώς και η τμηματική καταβολή του οφειλόμενου ποσού, 

δ) συντάσσει και αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τριμηνιαίες αναφορές προόδου 

των δράσεων του προγράμματος, 

ε) μεριμνά για την ομαλή πληρωμή των πάσης φύσης συντελεστών υλοποίησης του 

προγράμματος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το θεσμικό 

πλαίσιο που το διέπει, 

στ) προωθεί τις τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητάς του και γενικότερα μεριμνά για την 

ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης 

και την απορρόφηση των πιστώσεων από το ΥΠΠΟΑ, 

ζ) συμπράττει με τα άλλα Συμβαλλόμενα μέρη για την επίλυση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του προγράμματος 

 

Άρθρο 8 

Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος του προγράμματος, ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήση του 

χώρου ενδιαφέροντος του προγράμματος, φορέας αξιοποίησης του ερευνητικού αποτελέσματος 

 

1. Το μνημείο που αποτελεί το αντικείμενο του προγράμματος της παρούσας Σύμβασης, είναι 

κηρυγμένο με την 35282/1075/27-04-1946 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 87/29-05-1946) και 

πέραν αυτής δεν έχει άλλη χρήση. 

2. Ως μνημείο, υφιστάμενο πριν το 1453 καθώς δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις των διατάξεων 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3028/02 ανήκει, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. 

3.Το ΥΠΠΟΑ αποτελεί τον μόνο κατά νόμο αρμόδιο φορέα για την αξιοποίηση του ερευνητικού 

αποτελέσματος της παρούσας, δια της υλοποίησης έργου ανακατασκευής της δρύινης στέγης και 

των οροφών του μνημείου, καθώς και της αποκατάστασής των φερόντων στοιχείων από 

τοιχοποιία, στο πλαίσιο της αποκατάστασής του. 

   

Άρθρο 9 

                 Συντονισμός υλοποίησης του προγράμματος, προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής υλοποίησης, όργανα παρακολούθησης της εκτέλεσης 

                          της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές τους 

 

1. Για την παρακολούθηση και το συντονισμό όλων των δράσεων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της Σύμβασης αυτής και ειδικότερα για την τήρηση των όρων της, την πιστοποίηση της 

ορθής εκτέλεσής της ορίζεται πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από 

εκπροσώπους των Συμβαλλομένων (με τους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: 

 

α) τ…. εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ, η οποία ορίζεται ως Πρόεδρος, αναπληρούμενο/η από τ....  

.......................... 
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 β) ………………………………… εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ, ως μέλος, αναπληρούμενο/η 

 από τ  …………………………………. 

 γ) ………………………………… εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ, ως μέλος, αναπληρούμενο/η 

 από τ  ………………………… 

δ) από τ  ………………. εκπρόσωπο του ΕΜΠ, ως μέλος, αναπληρούμενο/η 

 από τ  ………………………… 

ε) από τ... ……………….......... εκπρόσωπο του Περιφέρειας, ως μέλος, αναπληρούμενο/η από τ…… 

…………………………..  

   Την λειτουργία της Επιτροπής υποστηρίζει γραμματειακά, υπάλληλος της ΕΦΑ Έβρου, ο οποίος 

θα ορισθεί με έγγραφο της Προϊσταμένης της. 

Καθένας από τους Συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 

εκπρόσωπό του στην Επιτροπή. 

 

 

    

    Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα. Οι δαπάνες μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής, που 

εδρεύουν εκτός Αθηνών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις εκτός 

Αθηνών, αλλά και επιτόπιες επισκέψεις στο μνημείο, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τους 

πόρους της παρούσας Σύμβασης και καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

2. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

α) η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και η εποπτεία της 

τήρησης των όρων της, 

β) η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης και η εισήγηση προς    

τους Συμβαλλόμενους κάθε μέτρου που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 

αντικειμένου, 

γ) η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ Συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των    όρων ή 

τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, 

δ) η διοίκηση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ως συνόλου   ενεργειών 

και λήψης αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την   παρούσα Σύμβαση, 

ε) πιστοποίηση της ομαλής πορείας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου 

  (βάσει των τριμηνιαίων αναφορών που αποστέλλονται από το ΕΜΠ), η εισήγηση για την   

παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής ή για την τροποποίηση της, κατόπιν σχετικής αίτησης 

που υποβάλλεται από τα συμβαλλόμενα μέρη 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το τρίμηνο. 

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της, είτε σε τακτική 

συνεδρίαση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είτε οποτεδήποτε υπάρχει θέμα της 

αρμοδιότητάς της, με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί με οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν 

την ημερομηνία της συνεδρίασης. 

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη 

της. 

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες περί λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης. 

 

     Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. 



ΑΔΑ: ΩΠΦ87ΛΒ-ΨΨΟ 

 12 

 

Άρθρο 10 

Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες 

 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις από όποιο εκ των Συμβαλλομένων μερών, παρέχει στα άλλα το δικαίωμα να αξιώσουν 

αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, 

αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά ενός μέρους, τα αντισυμβαλλόμενα 

έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

2. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των Συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας, εφόσον δεν καταστεί δυνατό να επιλυθούν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, Θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια. 

   3. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενό του,  

      αναστέλλεται η χρηματοδότησή του. 

 

Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης -Όρια της Σύμβασης και τελικές διατάξεις 

 

1. Με κοινή έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους 

λοιπούς όρους, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της Σύμβασης για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και για 

τον τρόπο υλοποίησής της. Ειδικότερα παράταση της διάρκειας της Σύμβασης δύναται να 

χορηγηθεί έως έξι μήνες αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του 

αντικειμένου της. 

2. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας το περιεχόμενό της μπορεί να 

εξειδικεύεται και να τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των 

Συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση 

στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 

τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση. 

4. Όλοι οι όροι της Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός εξ αυτών 

παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της.  

5. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ,) που θα συνταχθούν στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του προγράμματος της παρούσας Σύμβασης θα παραδοθούν με το τέλος της χρονικής 
ισχύος της Σύμβασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. οι προτάσεις που θα παραχθούν από το 
πρόγραμμα, όπως αυτές εγκριθούν από το ΥΠΠΟΑ, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΥΠΠΟΑ, το 
οποίο έχει επ' αυτών το δικαίωμα της επανάχρησης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
τίθενται στον Ν.2121/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της αναγνώρισης του ηθικού 
δικαιώματος του πνευματικού προϊόντος των συντελεστών του. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, 
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διατηρούν το δικαίωμα δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων του προγράμματος για το μέρος του 
φυσικού αντικειμένου, στο οποίο συμμετείχαν, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς και 

ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια της λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους, όπως πχ. 
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυπα κ.α. Κατά τη 
δημοσιοποίηση αυτή θα αναφέρονται οι φορείς εκπόνησης της έρευνας (ΥΠΠΟΑ και ΕΜΠ), τα 
ονόματα των βασικών ερευνητών, καθώς και η συμβολή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Σε οποιαδήποτε 
χρήση του υλικού της έρευνας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς υπάρχει η 
υποχρέωση της αναφοράς της ερευνητικής ομάδας των ΥΠΠΟΑ και ΕΜΠ, και η συμβολή της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Τα σχετικά πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο 
ΥΠΠΟΑ χωρίς την καταβολή αμοιβής, με την ρητή αναγραφή των συντελεστών του προγράμματος.  

 
 
 
Το ΕΜΠ και η ΕΦΑ Εβρου διατηρούν επίσης, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα το πρώτο και ερευνητικός 
φορέας αλλά και φορέας λειτουργίας του προγράμματος η δεύτερη, τα πνευματικά και συγγενικά 

δικαιώματα, με τον ίδιο όρο. 
 

 

Αφού συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι, και προς απόδειξή τους 

συντάχθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε έξι(6) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων κάθε 

συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο(2).  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Για το ΥΠΠΟΑ Για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ Για το ΕΜΠ 

 

 

 

 

 

 

2.Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  στην  Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης  της ανωτέρω  Προγραμματικής Σύμβασης   Πολιτισμικής Ανάπτυξης την  
κα Λυμπερίδου Ελένη, Τ.Ε  Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Αποκεντρωμένου Τμήματος 
Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας, με αναπληρωτή τον Κ. Παρασκευόπουλο Βασίλειο, Π.Ε Πολιτικών 
Μηχανικών, Αν. Προϊστάμενο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου. 

 
3.Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης τον Περιφερειάρχη  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.  Χρήστο  Μέτιο. 

 

  Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  84/2019 
 
 
 
 
                        Η  ΠΡΟΕΔΡOΣ  ΤΟΥ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
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