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Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 31-1-2022

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-
1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/21-1-
2022 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «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, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, έως 
και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-
25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η 
Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 
643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα 
της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 
υπ' αριθ. πρωτ. 2465/27-1-2022 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.
       Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
ΑΔΑ: Ψ3ΓΨΩΛ7-ΘΘΤ



1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 
4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Αλέξανδρος Πνευματικός, 6)Γεώργιος Μουρούτσος 
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Νικόλαο Σταυρέλη),7) Ζώγκος Ανδρέας, 8)Κορδώσης 
Χρήστος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1) Γεώργιος Πούρος, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης).

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

           ΑΠΟΦΑΣΗ 30η: Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Τροποποίηση της με αριθμό 764/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης 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 έγκρισης των όρων αυτής, ως προς τους όρους - σχεδίου της 
προγραμματικής σύμβασης» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ.66/764/2021 
απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :
         Α.- Ενέκρινε 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.- Ενέκρινε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αυτό περιγραφόταν στο ιστορικό αυτής, 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.- Όρισε 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.- Εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου   την από  28-01-2022  εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 
Προγραμματισμού του Δήμου καθώς και τροποποιημένο Σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης ως εξής:  
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Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 764/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
ως προς τους όρους – σχέδιο της 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 .

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 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3) Την αριθ. 764/2021 προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε.
4) Το αριθ. 3/19.1.2022 έγγραφο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, που 
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 1736/20.1.2022 και το τροποποιημένο 
σχέδιο της Π.Σ., οι όροι της οποίας είχαν εγκριθεί με την αριθ. 764/2021 Α.Ο.Ε.

Προτείνεται:
Σε συνέχεια του ανωτέρω (4) σχετικού, η τροποποίηση της αριθ. 764/2021 προηγούμενης 
Α.Ο.Ε. ως προς το μέρος (Β) αυτής που αφορά την έγκριση των όρων της 
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 την έγκριση του νέου επισυναπτόμενου 
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Β. Πετρόπουλου & Παν. Γαρταγάνη

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………….του μηνός 
………………………………. του έτους 2022 οι παρακάτω φορείς, 
καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι”:

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από 
την Υπουργό, κα Λίνα Μενδώνη, 
β) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Νίκα,
γ) Ο Δήμος Κορινθίων νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. 
Βασίλειο Νανόπουλο, 
δ) Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ιστορικό-Λαογραφικό 
Μουσείο Β. Πετρόπουλου & Παν. Γαρταγάνη» νόμιμα εκπροσωπούμενο 
από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μαρία Μινώτου,

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 
Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλόμενων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση σύμφωνα με:

• τον ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87) και 
ειδικότερα στο άρθρο 100 αυτού, 

• τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),

• το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και 
εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού», όπως αυτό ισχύει,

• τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

• τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α’ 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς», όπως ισχύει,

• το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, 
την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο 
δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο 

ΑΔΑ: Ψ3ΓΨΩΛ7-ΘΘΤ



του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

• τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184),

• τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,

• τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/A/9-3-
2021).

• τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

• το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 
(Α’ 122), όπως ισχύει σήμερα,

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

• τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό 
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»,

• το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39 A).

• το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού...»,

• το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 
7), όπως ισχύει,

• το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

• το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Α’ 224), 
όπως ισχύει,
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• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 
499/τ.Β΄/28-02-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

• το Π.Δ. 123, τ. Α’ , 25/05/1976 “Σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος με την 
επωνυμία «Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Β. Πετρόπουλου & Παν. 
Γαρταγάνη»,

• την αριθμ. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,

• την αριθμ. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Κορινθίων,

• την αριθμ. ………………………….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αποδοχή των όρων της παρούσης,

• την αριθμ. ………………………….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κορινθίων για την αποδοχή των όρων της παρούσης,

• την αριθμ. 159/ 2-12-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ιστορικού-Λαογραφικού 
Μουσείου Β. Πετρόπουλου & Παν. Γαρταγάνη για την αποδοχή των όρων 
της παρούσης,

• 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 
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, Β. Πετρόπουλου & Παν. Γαρταγάνη, και 
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Περιεχόμενο και Σκοπός της Σύμβασης

Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζοντας την πρωταρχικής σημασίας συμβολή του 
Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου, Βάσου Πετρόπουλου & Παν. Γαρταγάνη, στην 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της Κορίνθου και εν γένει της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφάσισαν τη στήριξη της λειτουργίας του 
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, το περιεχόμενο και το σκοπό  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)

- Τον προϋπολογισμό και τους πόρους της σύμβασης (Άρθρο 5)
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- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις 
αρμοδιότητές του (Άρθρο 6)   

- Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (Άρθρο 7)

- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (Άρθρο 8)

- Επίλυση διαφορών (Άρθρο 9)

- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 10).

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η στήριξη της λειτουργίας του 
«Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου, Β. Πετρόπουλου & Παν. 
Γαρταγάνη» με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων, με σκοπό την 
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. Ειδικότερα, 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. 

Μέσα από ξεναγήσεις, εκθέσεις και διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων 
καθώς και με τη συνεργασία με άλλα παρόμοια Ιδρύματα και Φορείς, το 
Μουσείο επιδιώκει να υπενθυμίσει στο κοινό την πολιτιστική του κληρονομιά-
παράδοση και συνάμα να το ενεργοποιήσει για τη διάσωσή της. 

Άρθρο 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

- Το ΥΠ.ΠΟ.Α., δια της ΕΦΑ Κορινθίας, αναλαμβάνει: 

• να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλομένους στο πλαίσιο 
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης,

• να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή 
του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.

- Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει: 
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• να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλομένους στο πλαίσιο 
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης,

• την χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης με 
το ποσό των 20.000 €, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο 
άρθρο 5 της παρούσης,

• να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή 
της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.

- Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει:

• να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλομένους στο πλαίσιο 
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης,

• την χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης με 
το ποσό των 40.000 €, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο 
άρθρο 5 της παρούσης,

• να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή 
του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.

- Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Β. 
Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη» αναλαμβάνει:

• να υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσης, σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα στο άρθρο 3 αυτής,

• να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλομένους στο πλαίσιο 
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης,

• να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή 
του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.

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 θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
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Άρθρο 5

Προϋπολογισμός – πόροι

1. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
60.000 ευρώ ανά έτος, ήτοι στο συνολικό ποσό των 120.000 ευρώ για 
τη συμβατική διάρκεια της παρούσας.

2. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 40.000 Ευρώ κατ’ έτος, 
δηλαδή με το συνολικό ποσό των 80.000 ευρώ για τη συμβατική 
διάρκεια της παρούσης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το ποσό 
των 20.000 Ευρώ κατ’ έτος, δηλαδή με το συνολικό ποσό των 40.000 
ευρώ για τη συμβατική διάρκεια της παρούσης, με βάση τις 
αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στους εγκεκριμένους 
προϋπολογισμούς των ετών 2022 και 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 Δήμο Κορινθίων, ο/η ………………………………………………..που 
θα εκτελεί και χρέη προέδρου, αναπληρούμεν…… από τον/την 
………………………………………..……………………………., 

• από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ο/η ………………………………………………………….…, 
αναπληρούμεν… από τον/την 
………….………….............................................., 

• από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο/η  
…………………………………………………………………………..αναπληρούμεν
….. από τον/την  
……………………………….....................................................και 

• από το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο, 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 
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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.

Ειδικότερα αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι να:

• Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

• Ελέγχει την υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής 
Σύμβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στο φορέα υλοποίησης 
αυτής.

• Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει 
αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της 
Προγραμματικής Σύμβασης.

• Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου της προγραμματικής σύμβασης, ανάλογα με την 
πορεία των εργασιών.

• Εισηγείται, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφασή της, για τυχόν 
παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους 
φορείς. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. 
Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία 
σύγκλησης της Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Έγκαιρα επίσης 
αποστέλλεται, με ευθύνη του προέδρου, κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό 
το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο θέματα 
και εισάγονται προς συζήτηση εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος 
έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι υποχρεωτική η 
σύγκληση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο δύο 
από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε ημερών.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Επιτροπής την 
ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή 
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εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον τρία (3) μέλη της και αποφασίζει για 
κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων. Οι αποφάσεις 
πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους 
φορείς. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται 
από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά εφόσον προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν 
προκύψει θέμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η 
Επιτροπή συνεδριάζει στην Κόρινθο ή, εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη, μπορεί 
να συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός της Π.Ε. Κορινθίας.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με 
τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των 
μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται 
ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση 
αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον 
Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που 
παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει 
οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να 
βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες 
και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που 
ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

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  στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν 
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 
αρνήσεως, αδυναμίας, ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του 
ενός μέρους οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη 
Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 
αποθετική ζημιά.

Άρθρο 8
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Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα 
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα 
έως και ενός έτους, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση 
του αντικειμένου της. Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος 
που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, 
γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της  Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν 
απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

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. 

Άρθρο 9 

Επίλυση διαφορών

1. 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.

2. 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 

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 Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης ή η καθυστέρηση στη λήψη 
μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
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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.

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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Υπουργός
Λίνα Μενδώνη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Νανόπουλος

ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Β. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Π. 
ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΜΙΝΩΤΟΥ

      Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η τροποποίηση του σχεδίου προέκυψε κατόπιν 
παρατηρήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επ’αυτής και προτείνει την 
τροποποίηση της υπ’αριθμ. 66/764/2021 προηγούμενης Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής, ως προς το μέρος (Β) αυτής που αφορά την έγκριση των όρων της 
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 τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, και την έγκριση του νέου Τροποποιημένου 
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
 
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την 
ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 28-01-2022  εισήγηση του Αυτοτελούς 
Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου καθώς και το Τροποποιημένο σχέδιο 
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Προγραμματικής Σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 72, Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του άρθρου 45, Ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλη 
ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Τροποποιεί την υπ’αριθμ.66/764/2021 προηγούμενη Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, ως προς το μέρος (Β) αυτής, που αφορά την έγκριση των όρων της 
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         εγκρίνει το νέο Τροποποιημένο 
σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτό περιγράφεται 
ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.
         Κατά τα λοιπά  ισχύει η υπ’αριθμ.66/764/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
        
        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/30/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 09-02-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΔΑ: Ψ3ΓΨΩΛ7-ΘΘΤ


		2022-02-09T12:56:50+0200


		2022-02-09T13:45:52+0200
	Athens




