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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-12-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική 
Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ'αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78616: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως 
και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθμ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ. 
69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/192/ 
οικ.23660/22.12.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού (69η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθμ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της 
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή 
επανάληψη υπ'αριθ. 38534/24-12-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ 
κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 
αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της 
ημερήσιας διάταξης.
       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.
       Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», 
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
       Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 
      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε  (5) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 
4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Μελέτης Χρήστος. 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
      ΑΠΟΦΑΣΗ 764η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το 
Ν.Π.Ι.Δ. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. 
Γαρταγάνη)», το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και έγκριση των όρων αυτής» θέτει μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου υπ’όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 23-12-2021 
εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου καθώς και το Σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:  

Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το ΝΠΙΔ 
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. Γαρταγάνη)», το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Περιφέρεια Πελοποννήσου και έγκριση 
των  όρων αυτής. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Ο  Δήμαρχος  Κορινθίων,

έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 81 Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) και το ΠΔ 99/1992
2) Το Άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Άρθρο 
100 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
3) Το αριθ. 159/2.12.2021 πρακτικό του Δ.Σ. του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου 
Κορίνθου 
4) Το αριθ. 47/3.12.2021 έγγραφο του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου
5) Το γεγονός ότι για το Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου 
α) οι υλικές και άυλες μαρτυρίες του παρελθόντος  που διαθέτει αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της 
Κορίνθου και της ευρύτερης περιφέρειας
β) η συνεισφορά του στο πολιτισμικό γίγνεσθαι και στη Δια Βίου Μάθηση κρίνεται 
ιδιαιτέρως σημαντική κατά τα τριάντα (30) και πλέον χρόνια λειτουργίας του
6) Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη Π.Σ. , ο Δήμος Κορινθίων και η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου αναλαμβάνουν να χρηματοδοτούν το εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ. με το ποσό των 
40.000 Ευρώ ετησίως από τον Δήμο Κορινθίων για την στήριξη της λειτουργίας 
του και των 20.000 Ευρώ ετησίως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κάλυψη 
των λοιπών δαπανών και των δράσεών του.
7) Το γεγονός ότι στην προτεινόμενη Π.Σ. η διάρκεια της  είναι διετής και ως χρόνος 
έναρξης της θεωρείται η 01/01/2022 και ως χρόνος λήξης η 31/12/2023.

Προτείνεται:
1. Η έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, του Δήμου Κορινθίων με το 
ΝΠΙΔ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. 
Γαρταγάνη)», το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου
2. Η έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Ο ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Σύμβασης που θα εκτελεί και χρέη προέδρου αυτής  με τον αναπληρωτή του
4. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης.

Σημείωση: Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Π.Σ. θα έχει ισχύ από το επόμενο 
Οικονομικό Έτος, θα εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση (για τη χρηματοδότηση του 
Μουσείου) , με τροποποίηση στον υπό έγκριση Προϋπολογισμό έτους 2022. 

      Ο  Δήμαρχος 
              Βασίλειος  Νανόπουλος

Συν.: Το αριθ. 47/3.12.2021 έγγραφο του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου 
Κορίνθου και το αριθ. 159/2.12.2021 Πρακτικό του Δ.Σ. του Ιστορικού – Λαογραφικού 
Μουσείου Κορίνθου, σχέδιο της Π.Σ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη)
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Στην Αθήνα σήμερα την …………………………….του μηνός ………………………………. 
20….. οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :
α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από 
τη……………………………………………………………………………………………………..,
β) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα , 
γ) Ο Δήμος Κορινθίων νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Κορινθίων κ. 
Βασίλειο Νανόπουλο, 
δ) Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο 
Κορίνθου, Β. Πετρόπουλου-Παν Γαρταγάνη» νόμιμα εκπροσωπούμενο από την 
Πρόεδρό του, κ. Μαρία Λαδά – Μινώτου,  συνομολογούν και συναποδέχονται τα 
ακόλουθα:

Άρθρο 1 
Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλόμενων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Ν.  3028/2002 (ФЕК 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
β) Το Π.Δ 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ/7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού κλπ».
δ) Το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/5-11-2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Την υπ. αριθ. 
ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6-
10-2015) Απόφαση διορισμού της κας Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη Μαρίας στη θέση του 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
στ) Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ/Β/1298/12-04-2018) 
Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 
Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
ζ) Το άρθρο 81 Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) και το ΠΔ 99/1992
η) Το Αρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Αρθρο 
100 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
θ) Την αριθμ. …………………………..Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κορινθίων, για την αποδοχή των όρων της παρούσης.
ι) Το από …………………………..πρακτικό του Δ.Σ. του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου 
Κορίνθου (Β. Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη).
ια) την απόφαση ……………….του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την 
αποδοχή των όρων της παρούσης.
Ιβ) Την αριθμ. ………… /20…. Απόφαση δέσμευσης της πίστωσης από τον Δήμο 
Κορινθίων.
ιγ) Την αριθμ. ………… /20…. Απόφαση δέσμευσης της πίστωσης από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

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

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την στήριξη του 
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Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 
διαδικασίες υλοποίησής του.

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζοντας την πρωταρχικής σημασίας συμβολή του 
Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό της Κορίνθου και γενικότερα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφάσισαν 
τη στήριξη των δράσεών του και εν γένει του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου 
Κορίνθου  σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.
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 αντικείμενο της σύμβασης (Άρθρο 2)
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (Άρθρο 3).
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 4)
- Προϋπολογισμός πόροι (Άρθρο 5)
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και 
αρμοδιότητές του 

(Άρθρο 6)   
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (Άρθρο 7)
- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 8)
- Επίλυση διαφορών (Άρθρο 9)
- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (Άρθρο 10).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η στήριξη των δράσεων και του ίδιου του 
«Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, Β. Πετρόπουλου-Παν. 
Γαρταγάνη» με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους 
όρους που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Ο Δήμος Κορινθίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια των αρμοδίων τους ή δια των 
αρμοδίων υπηρεσιών του,  αναλαμβάνουν να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του «Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, Β. Πετρόπουλου-
Παν. Γαρταγάνη» και την συνέχιση όλων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του, θεωρώντας:
α) ότι οι υλικές και άυλες μαρτυρίες του παρελθόντος  που διαθέτει αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της 
Κορίνθου και της ευρύτερης περιφέρειας
β) ότι η συνεισφορά του στο πολιτισμικό γίγνεσθαι και στη Δια Βίου Μάθηση κρίνεται 
ιδιαιτέρως σημαντική κατά τα τριάντα (30) και πλέον χρόνια λειτουργίας του
χρηματοδοτούν το εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ. με το ποσό των 40.000 Ευρώ ετησίως από τον 
Δήμο Κορινθίων για την στήριξη της λειτουργίας του και των 20.000 Ευρώ 
ετησίως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κάλυψη των λοιπών δαπανών 
και των δράσεών του.

Ο Δήμος Κορινθίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση της εγγραφής στον ετήσιο προϋπολογισμό τους των ως άνω ποσών και 
την καταβολή αυτών στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείου Κορίνθου (Β. Πετρόπουλου-
Παν. Γαρταγάνη), για την εύρυθμη λειτουργία του .
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Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων), 
αναλαμβάνει τη στήριξη του «Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου (Β. 
Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη)» με την παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας 
με τη συνεργασία σε ειδικά θέματα όπως ιστορίας, λαογραφίας, μουσειολογίας, 
μουσειοπαιδαγωγικής καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στη Σύμβαση.
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (Β. 
Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη)» αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεισφέρει στην 
ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και των ιστορικών και λαογραφικών ιδιαιτεροτήτων 
της περιοχής του Δήμου Κορινθίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απευθυνόμενο 
τόσο στο ενήλικο κοινό όσο και στους μαθητές της περιοχής. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Μουσείου προς την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές και 
εκπαιδευτικούς) θα αφορούν στην προβολή του ιστορικού παρελθόντος της πόλης 
μέσα από τεχνικές βιωματικής μάθησης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων για 
τη διατήρηση και την κριτική προσέγγιση του παρελθόντος. Πιο συγκεκριμένα το 
Μουσείο αναλαμβάνει την υποχρέωση μέσα από ξεναγήσεις, εκθέσεις και 
διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και με τη συνεργασία με άλλα 
παρόμοια Ιδρύματα και Φορείς, να υπενθυμίσει στο κοινό την πολιτιστική του 
κληρονομιά-παράδοση και συνάμα να το ενεργοποιήσει για τη διάσωσή της. Είναι 
επίσης υπόχρεο με το υλικό που διαθέτει αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Μουσείου και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Τέλος οφείλει να προσκομίζει στον Δήμο Κορινθίων και στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (στους αρμόδιους υπαλλήλους) διπλότυπο είσπραξης του ποσού της 
επιδότησης και απόσπασμα πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του, για την 
αποδοχή του ποσού της χρηματοδότησης.
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της 
παρούσας Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των ως άνω 
συμβαλλόμενων ή και τρίτων θα προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.ΠΟ.Α.

Άρθρο 4
Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι διετής. Ως χρόνος 
έναρξης της παρούσας θεωρείται η 01/01/2022 και ως χρόνος λήξης η 31/12/2023.

Άρθρο 5
Προϋπολογισμός – πόροι

• Ο προϋπολογισμός του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 60.000 
ευρώ ανά έτος για τη συμβατική διάρκεια της παρούσας.

• Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 40.000 Ευρώ και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με το ποσό των 20.000 Ευρώ, με βάση τις 
αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στους εγκεκριμένους 
προϋπολογισμούς των ετών 2022-2023.

Άρθρο 6
Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές 
του

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή 
Παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων (με τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ο/η 
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………………………………………………………….…, αναπληρούμεν… από τον/την 
………….………….............................................., από την Περιφέρεια Πελοποννήσου , 
ο/η  …………………………………………………………………………..αναπληρούμεν….. από 
τον/την  ………………………………...................................................., από το Δήμο 
Κορινθίων, ο/η ………………………………………………..που θα εκτελεί και χρέη 
προέδρου, αναπληρούμεν….. από τον/την………………………… και από το Ιστορικό-
Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (Β. Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη) η Πρόεδρος του 
ΔΣ, κα Μαρία Μινώτου, αναπληρούμενη από την Αντιπρόεδρο, κα. Αικατερίνη 
Συνοδινού. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να 
αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση των 
όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στα 
πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Η θητεία της Επιτροπής διαρκεί όσο και η 
διάρκεια ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 7
Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που 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 αρνήσεως, 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.

Άρθρο 8
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα 
Προγραμματική Πολιτιστική 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 δικαιώματα ή απαλλαγή 
από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που 
δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Άρθρο 9 
Επίλυση διαφορών

• Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν 
ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, 
που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.
• Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβαστική και εξώδικη επίλυση 
των διαφορών, συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης 
καθορίζεται η πόλη της Κορίνθου και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια 
ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.

Άρθρο 10 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους 
πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης και να 
παρατείνεται η διάρκειά της.
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Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να συμβληθεί εκτός από τους 
συμβαλλόμενους στην παρούσα Σύμβαση και άλλος φορέας από αυτούς που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, εφόσον 
προσυπογραφεί από τον φορέα αυτό και από όλους τις συμβαλλόμενους στην 
παρούσα σύμβαση, κείμενο συμπληρωματικό της παρούσης. Η συμπληρωματική 
σύμβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

Οι συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                             Δήμαρχος  
Κορινθίων
                         
Λίνα Μενδώνη                                                                                         Βασίλης 
Νανόπουλος

              

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ         ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ                 
                                                                                                               ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου              Η Πρόεδρος   
         Παναγιώτης Νίκας                                                           Μαρία Λαδά - Μινώτου                                                                    

              
      Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η προγραμματική Σύμβαση θα έχει διετή 
διάρκεια, θα συμμετέχει ο Δήμος Κορινθίων με 40.000€ ετησίως και η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου με το ποσό των 20.000 € ετησίως και εισηγείται την έγκριση αυτής, 
σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,  για την 
στήριξη και  την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου και την συνέχιση όλων των 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, καθώς η συνεισφορά του στο 
πολιτισμικό γίγνεσθαι και στην Δια Βίου Μάθηση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική κατά 
τα τριάντα (30) και πλέον χρόνια λειτουργίας του. Προτείνει δε τον ορισμό ως 
εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης  ο 
οποίος θα εκτελεί και χρέη προέδρου αυτής, τον κ.Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή τον 
κ.Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. 
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την 
ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 23-12-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς 
Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου καθώς και το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, 
τις διατάξεις του άρθρου 72, Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 
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άρθρου 45, Ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Α.- Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με 
το Ν.Π.Ι.Δ. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. 
Γαρταγάνη)», το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.
        Β.- Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αυτό περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης, σύμφωνα με το 
οποίο η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι διετής, με  χρόνο έναρξης 
αυτής  την 01/01/2022 και χρόνο λήξης την 31/12/2023 και η χρηματοδότηση του 
προγράμματος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Κορινθίων με το 
ποσό των 40.000 Ευρώ ετησίως.
        Γ.- Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Σύμβασης  ο οποίος θα εκτελεί και χρέη προέδρου αυτής, τον κ.Ζαχαριά 
Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης, και ως αναπληρωτή τον κ.Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας.
         Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης.
         Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπ’όψιν το γεγονός ότι η ανωτέρω 
Προγραμματική Σύμβαση θα έχει ισχύ από το Οικονομικό Έτος 2022, η απαιτούμενη 
πίστωση για την χρηματοδότηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Β. Πετρόπουλου - Παν. Γαρταγάνη)», θα εγγραφεί με τροποποίηση στον 
υπό έγκριση Προϋπολογισμό έτους 2022.    
  
          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/764/2021.

 
Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  04-01-2022
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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