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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
224/2018
Στη Λαμία, σήμερα 18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας( Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.
οικ.137033/548/12-6-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 6η Συνεδρίαση (Τακτική)
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 38Ο
H.Δ.

Εισηγητής

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και παραρτήματος αυτής με την Βουλή των
Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Δήμο Καρπενησίου, για την
υλοποίηση του έργου: ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ'', εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης.
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε την κ. Ασημίνα Δ.
Παπαναστασίου, Περιφερειακή Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας «
Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει την Γραμματέα του
Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Αφροδίτη Μηλίδου, η οποία απουσιάζει από την
τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την
τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού
Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο αναφέρει
αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους
παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού
συμβουλίου». Η κ. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου αποδέχτηκε την πρόσκληση του
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Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την
τρέχουσα 6η Τακτική Συνεδρίαση.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου είναι:
Παρόντες
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος
Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά & Φάνης Σπανός.
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
«Αλλάζουμε
στην Καρδιά της Ελλάδας»
Παρών/ούσα
Αναστασίου Γεώργιος
√
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
√
Αραβαντινού Πέγκυ
√
Αργύρης Δημήτριος
Αργυρίου Δημήτριος
√
Βαρδακώστας Κων/νος
√
Βουρδάνος Δημήτριος
√
Χατζηνικολής Ζαχαρίας
Καλαντζή Αικατερίνη
√
Κάππος Ευστάθιος
√
Καραγιάννης Κων/νος
√
Καρακάντζας Αθανάσιος
√

12
Κατσαρός Χαράλαμπος
13
Κελαϊδίτης Γεώργιος
14
Κοντζιάς Ιωάννης
15
Κούκουζας Ευάγγελος
16
Κυρίτσης Δημήτριος
17
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
18
Μπακομήτρος Κων/νος
19
Μπουρμάς Ηλίας
20
Παπαναστασίου Ασημίνα
21
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
22
Περγαντάς Ιωάννης
23
Περλεπές Ιωάννης
24
Σανίδας Ηλίας
25
Σανιδάς Χαράλαμπος
26
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
27
Τσιτσάνης Λάμπρος
28
Φακίτσας Βασίλειος
29
Χειμάρας Θεμιστοκλής
30
Ψυχογιός Γεώργιος
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

Απών/ούσα

√

√

√
√
√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

√
√
√
√
√
√

15
16
17
18

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25

19
20

6

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα Απών/ούσα
Παρασκευάς Δρόσος
√
Αλαμπάνου Δέσποινα
√
Σύρου Ελένη
√
Γρεβενίτης Θωμάς
√
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
√
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√
Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√
«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Παπαευσταθίου Παναγιώτης
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Ευαγγελίου Παναγιώτης

√
√
√
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
√
Πάνος Θεόδωρος
√
«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
√
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√
«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
Γιανναράκης Ιωάννης
√

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

18

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των
πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τρεις (43), ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της

2
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συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής
υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο
στον εισηγητή του 38ου θέματος
ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
σώματος την με αριθμ πρωτ. 134836/1252/15-6-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα
ακόλουθα:
ΣΧΕΤ:
1. Την υπ’ αριθ. Γ/3721/80664/ 17.01.1983 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού
και Επιστημών (ΦΕΚ 154/Β/07.04.1983), με την οποία χαρακτηρίστηκε ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με το Ν.1469/1950 το κτήριο του
Δημοτικού Σχολείου του χωριού Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας, γιατί στο κτήριο
αυτό συνήλθε στις 14 Μάη του 1944 το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της
απελευθερωμένης Ελλάδας.
2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 244/1998 (ΦΕΚ 182/Α/30.07.1998), με το
οποίο ορίστηκε η πλησιέστερη πριν από την 28 η Μαΐου Κυριακή, ως δημόσια
τοπική εορτή για το νομό Ευρυτανίας με επίκεντρο εκδηλώσεων τους
Κορυσχάδες, για την επέτειο της Σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις 14
Μαΐου 1944.
3. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2257/39535 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 915/Β/26.08.1998), με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος που
χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/1950,
το χωριό Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας.
4. Την με αριθ. πρωτ. 9954/03.07.2017 και αριθ. πρωτ. Βουλής 2934/03.07.2017
επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου προς τη Βουλή των Ελλήνων
5. Το με αριθ. πρωτ. 85703/314/17.04.2018 και αριθ. πρωτ. Βουλής
1848/23.04.2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας περί
συγκρότησης ομάδας εργασίας για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό
Μουσείων Κορυσχάδων και Βίνιανης.
6. Το από 20/05/2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου
Αγράφων για την Αναδιοργάνωση – Εκσυγχρονισμό των Μουσείων
Κορυσχάδων – Βίνιανης
7. Tο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85),
8. Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α
/27- 12-2010) όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
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9. Το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώνοντας την ιστορικότητα και την
αξία του Μουσείου των Κορυσχάδων επιθυμούν την περαιτέρω οργάνωση και
εκσυγχρονισμό του και προς τούτο συμπράττουν για την επίτευξη του στόχου
αυτού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να χρηματοδοτήσει κατά το ήμισυ & μέχρι
του ποσού των 70.500€ (με ΦΠΑ) την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών
από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» συνολικού
προϋπολογισμού 141.000,00 €, δεδομένου ότι η Βουλή προτίθεται να χρηματοδοτήσει
επίσης κατά το ήμισυ το εν λόγω έργο.
Με ταυτόχρονη εισήγησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο προτείνεται η ένταξη του
συγκεκριμένου έργου στην 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΣτΕ έτους
2018, που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών
Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ πρόγραμμα (Περιφερειακοί ΚΑΠ) με
προϋπολογισμό 70.500€
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών
από υγρασία στο κτήριο του μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων” από τον Δήμο
Καρπενησίου, με την χρηματοδότηση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του
συνημμένου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης) της Βουλής των Ελλήνων & της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, οι οποίες
θα εγκρίνουν και τις απαιτούμενες μελέτες.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης και παραρτήματος αυτής με
την Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Δήμο
Καρπενησίου για το έργο : "Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο
του
Μουσείου
Εθνικής
Αντίστασης
Κορυσχάδων»,
εξουσιοδότηση
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης και
3. Τον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως:
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Μαρίνα Παπαροιδάμη, υπάλληλο, της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρώτρια την
Καρακώστα Αικατερίνη, υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Συνημμένα :
 Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων»

Στην …….. σήμερα ημέρα …./…./2018, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:

1.

Η Βουλή των Ελλήνων, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα αυτής κ. Κώστα Αθανασίου

2.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα
κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών.

3.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, στη
Λεωφόρο Καλυβίων 2, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ.
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη κάτοικο Καρπενησίου.

4.

Ο Δήμος Καρπενησίου που εδρεύει στο Καρπενήσι, νόμιμα
εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Σουλιώτη κάτοικο Καρπενησίου
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
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Προοίμιο
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

1.

Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ
122/Α/05-08- 1991).

2.

Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών
εν γένει έργων»

3.

Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

4.

Το Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

5.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6.

Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.

7.

Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.

Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Το 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.
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10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της
Χώρας» και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’),
όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα …
14. Την υπ’ αριθμ. 15582/10034/9.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/2015) απόφαση του
Προέδρου της Βουλής για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό
Γραμματέα και τους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων
των Υπηρεσιών της Βουλής, όπως ισχύει,
15. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος» όπως τροποποιημένο ισχύει.
16. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α2) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού»
17. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
18. To Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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19. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / Α1/272598 / 33659 / 30330
/23405/6-10-2015 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
20. Την υπ’ αρ. 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.
21. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/1-06-2017 (ΦΕΚ 1921/Β΄/1-062017) ΥΑ «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6,
παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016».
22. Την υπ’ αριθ. Γ/3721/80664/ 17.01.1983 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Επιστημών (ΦΕΚ 154/Β/07.04.1983), με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με το Ν.1469/1950 το κτήριο του Δημοτικού
Σχολείου του χωριού Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας, γιατί στο κτήριο αυτό συνήλθε
στις 14 Μάη του 1944 το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της απελευθερωμένης
Ελλάδας.
23. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 244/1998 (ΦΕΚ 182/Α/30.07.1998), με το
οποίο ορίστηκε η πλησιέστερη πριν από την 28η Μαΐου Κυριακή, ως δημόσια
τοπική εορτή για το νομό Ευρυτανίας με επίκεντρο εκδηλώσεων τους
Κορυσχάδες, για την επέτειο της Σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις 14
Μαΐου 1944.
24. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2257/39535 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 915/Β/26.08.1998), χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος που χρειάζεται
ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, το χωριό
Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας.
25. Το από 20/05/2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Αγράφων
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για την Αναδιοργάνωση – Εκσυγχρονισμό των Μουσείων Κορυσχάδων –
Βίνιανης
και έχοντας υπόψη:

1.

Το αρ.2723/4-11-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

2.

Την εγκεκριμένη μελέτη από το Δήμο Καρπενησίου για την εκτέλεση του έργου
«Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000,00 €

3.

Την με αρ. πρωτ. …………………………………………………..-2018 Απόφαση
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση μελέτης επισκευής
βλαβών στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠΠΟΑ ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο»
κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων, εντός του ιστορικού
τόπου του οικισμού Κορυσχάδες στον Δ. Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας».

4.

Την µε αριθ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία
εγκρίνεται η εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας του έργο με τίτλο
«Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων», με Π/Υ 70.500,00 € & την ................. Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης

5.

Την με αριθμ. πρωτ. Βουλής …………. απόφαση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων με την οποία δεσμεύεται από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού
που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της
Βουλής των Ελλήνων ποσό 70.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη
χρηματοδότηση κατά το ήμισυ του έργου “Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία
στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.

6.

Την µε αριθ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι
όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και
ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .
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7.

Την µε αριθμ.. ……../2018 (ΑΔΑ: ...................................) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση
του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπων µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης .

8.

Την µε αριθμ. .........../2018 (ΑΔΑ:......................) απόφαση ελέγχου νομιμότητας
της........./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς.

9.

Την µε αριθμ. αριθμ. .........../2018 (ΑΔΑ:......................) απόφαση ελέγχου
νομιμότητας της …../2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς.

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

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα
ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω Έργου και συγκεκριμένα:



Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).



Στόχος του Έργου (άρθρο 2).



Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).



Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).



Τον φορέα Υλοποίησης και Φορείς Χρηματοδότησης του Έργου (άρθρο 5).



Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο
χρηματοδότησης του Έργου (άρθρο 6).
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Λοιπές Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων (άρθρο 7).



Την κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 8).



Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9)



Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Ρήτρες (άρθρο 10)



Την επίλυση διαφορών - διαφωνίες (άρθρο 11).



Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12).

ΑΡΘΡΟ 2
Στόχος του Έργου
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώνοντας την ιστορικότητα και την αξία των δύο Μουσείων
Εθνικής Αντίστασης στους Κορυσχάδες και την Παλαιά Βίνιανη επιθυμούν την περαιτέρω
οργάνωση και εκσυγχρονισμό τους και προς τούτο συμπράττουν για την επίτευξη του στόχου
αυτού .

ΑΡΘΡΟ 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο
του μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων” από τον Δήμο Καρπενησίου, με την
χρηματοδότηση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5) της Βουλής των Ελλήνων & της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπό την επιστημονική εποπτεία των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ
(Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς
Ελλάδας – ΥΝΜΤΕΘΚΣΤ).
Θα εκτελεστούν επισκευαστικές εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση βλαβών από
υγρασία σε δομικά και οικοδομικά στοιχεία του μνημείου. Συγκεκριμένα,:

α) Καθαρισμός, απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και αποκατάσταση με επισκευαστικά
τσιμεντοειδή κονιάματα σε όλα τα προσβαλλόμενα από υγρασία τμήματα των δομικών
μελών από εμφανές σκυρόδεμα (ανώφλια, γρηπίδες, στέγαστρα). Επιπλέον σε όλη την
εσωτερική κοίλη επιφάνεια της τσιμεντένιας οριζόντιας υδρορροής θα γίνει εφαρμογή
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ινοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης και επάλειψή της τελικής
επιφάνειας με ειδικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα (γκρι χρώματος ίδιας απόχρωσης
με το υφιστάμενο) για την προστασία και στεγανοποίησή της.
β) Αποξήλωση της 1ης σειράς των κεράμων της στέγης , συμπλήρωση με τσιμεντοειδές
κονίαμα και επανατοποθέτησή τους, προς αποτροπή της εισροής ομβρίων υδάτων από
υπερχείλιση του νεροσυλλέκτη.
γ) Επισκευή, όπου απαιτείται, περιμετρικά των πρωτότυπων χυτών εκ σκυροδέματος
καμινάδων η οποία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των διαβρωμένων τμημάτων, την
αποκατάστασή τους με επισκευαστικά κονιάματα, την χρήση περιμετρικά αυτοκόλλητης
βουτιλικής ταινίας στεγανώσεως και την τελική

συνολική επικάλυψή τους με

απαλειφόμενο κονίαμα για επίτευξη ομοιομορφίας.
δ) Έλεγχος επικεράμωσης, αντικατάσταση σπασμένων κεράμων και τοποθέτηση ανά
διαστήματα κεράμων αερισμού.
ε) Επισκευή ή αντικατάσταση, όπου απαιτείται των υπαρχουσών κατακόρυφων
υδρορροών
στ) Περιμετρική σφράγιση των κουφωμάτων με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα
υψηλής αντοχής, προς αντικατάσταση των υπαρχόντων σαθρών κονιαμάτων και
στεγανωτικών υλικών από ασφαλτική μαστίχη ,αδιαβροχοποίηση των επισκευαστικών
υλικών με στεγανοποιητικό βερνίκι εμποτισμού από σιλικόνη (μη ορατό). Επιπλέον τα
κουφώματα θα ελεγχθούν για τυχόν αστοχία των ελαστικών παρεμβυσμάτων τους ή
άλλων μελών τους και θα αντικατασταθούν-επισκευαστούν όπου απαιτείται.
ζ) Έλεγχος των κλίσεων των ποδιών των κουφωμάτων ως προς την απορροή υδάτων,
αποξήλωση και επανατοποθέτηση αυτών με σωστές κλίσεις, όπου απαιτείται.

Κατά την εφαρμογή της μελέτης θα τηρηθούν οι εξής όροι που αναφέρονται αναλυτικά
στην

υπ’

αρ.

……………………………………………………………………..

σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΑ:

1. Δεν θα εφαρμοστεί η προτεινόμενη στη μελέτη αδιαβροχοποίηση της
τοιχοποιίας από λιθοδομή με βερνίκι εμποτισμού. Εμποτιστικό υλικό δύναται να
εφαρμοστεί μόνο στα τμήματα από εμφανές σκυρόδεμα.
2. Όλα τα προς εφαρμογή υλικά θα φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα
αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι τεχνικές
προδιαγραφές (τεχνικά φυλλάδια) των προς χρήση υλικών θα υποβληθούν στην
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ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ ως συμπληρωματικά στοιχεία της υποβληθείσας τεχνικής
περιγραφής της μελέτης.
3. Για την επισκευή και αντικατάσταση των υδρορροών θα υποβληθούν στην
ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ κατασκευαστικά σχέδια πρότασης.
4. Το νέο υλικό πλήρωσης των αρμών συναρμογής του τετράξυλου (κάσα) των
κουφωμάτων στον κέλυφος και κυρίως στην εμφανή λιθοδομή της όψης θα
πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλα ώστε να μην επικαλύπτονται και τα τμήματα
των πλευρικών λιθοσωμάτων και να μην διακριτοποιείται σε σχέση με την
τοιχοποιία των όψεων.
5. Διαμόρφωση σε όλα τα κουφώματα κατάλληλου νεροχύτη προς εξασφάλιση της
πλήρους απομάκρυνσης των νερών της βροχής .
6. Θα αποφραχθούν όλες οι οπές αερισμού που διαμορφώνονται επί της
τοιχοποιίας του ορόφου της κύριας όψης άνωθεν και κάτωθι κουφωμάτων του
μνημείου και θα παραμείνουν ελεύθερες

προκείμενου να αποκατασταθεί ο

ρυθμιστικός ρόλος τους.
7. Θα γίνει καθαρισμός όλων των εμφανιζόμενων μυκήτων, βρύων και άλλων
συμβιωτικών μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στην εξωτερική τοιχοποιία
του κτηρίου και κυρίως στη βάση του, με χειρονακτικά μέσα και εφαρμογή
υδροβολής χαμηλής πίεσης και τοπική σφράγιση των αρμών μεταξύ των
λιθοσωμάτων με χρήση υδραυλικών ποζολανικών κονιαμάτων και χωρίς χρήση
μαύρου τσιμέντου.
8. Επιτρέπεται αντικατάσταση κεράμων μέχρι ποσοστού 30-35%, από κεραμίδια
ιδίου υλικού, μορφής και διαστάσεων με τα υφιστάμενα. Σε περίπτωση
αναγκαιότητας εκτεταμένης αντικατάστασης, να υποβληθεί νέο αίτημα στην
ΥΝΜΤΕΘΚΣΤ.
9. Αποξήλωση του υφιστάμενου, μη εγκεκριμένου από το ΥΠΠΟΑ κιγκλιδώματος
που παρατηρήθηκε στο δυτικό όριο της οικοπεδικής έκτασης του μουσείου και
αντικατάστασή του από άλλο μεταλλικό κιγκλίδωμα, απλού σχεδίου
μικρότερων διατομών που να συνάδει με την φυσιογνωμία του μνημείου,
κατόπιν υποβολής κατασκευαστικού σχεδίου στην ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ.
10. Για την πλήρη προστασία και λειτουργική και δομική αποκατάσταση του
κτηρίου να κρίνεται ότι θα πρέπει σε δεύτερη φάση να διερευνηθούν ενδελεχώς
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τα παρακάτω και να συνταχθεί και υποβληθεί στην ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ προς
έλεγχο και έγκριση, κατόπιν νέας γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου
Μνημείων Στερεάς Ελλάδας μελέτη αποκατάστασης τους:
i. Έλεγχος λειτουργίας της Η/Μ εγκατάστασης θέρμανσης και διευθέτηση
και προστασία των εξωτερικών σωληνώσεων βάση των σχετικών
προδιαγραφών και προτύπων εγκατάστασης και λειτουργίας Η/Μ
εγκαταστάσεων

.Καθώς μέρος του Η/Μ εξοπλισμού βρίσκεται στην

στέγη, πάνω από την ψευδοροφή, στην οποία έχει παρατηρηθεί
εκτεταμένη εισροή νερών και μέρος των σωληνώσεων βρίσκεται
εκτεθειμένο σε εξωτερικές συνθήκες και μη μονωμένο κατάλληλα.
Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη κατάλληλης και τακτικής θέρμανσης στο
μνημείο είναι αναγκαία για τη σωστή ρύθμιση του μικροκλίματος στο
εσωτερικό του κελύφους και προστασία από την συμπύκνωση και
διάχυση των υδρατμών.
ii. Έλεγχος του τρόπου αποστράγγισης (φρεάτια, χάνδακες προσροής και
απορροής) και διαμόρφωσης κλίσεων και ρύσεων απορροής του
περιμετρικού πεζοδρομίου προκειμένου να διευκολύνεται η ελεύθερη
απορροή –απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και να μην παραμένουν
στάσιμα νερά στη βάση του μνημείου.
iii. Έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού της στέγης και
ύπαρξης ή μη μεμβράνης στεγάνωσης της.
iv. Υδραυλικοί υπολογισμοί της βρεχόμενης επιφάνειας της στέγης και των
παροχών απορροής ομβρίων υδάτων Qr προς έλεγχο επάρκειας ή μη των
υφιστάμενων διατομών του τσιμεντένιου οριζοντίου νεροσυλλέκτη και
των κατακόρυφων στηλών των υδρορροών. Σε περίπτωση υπερβάσεων
και μη ικανότητας πλήρους απορροής να επαναδιαστασιολογηθούν οι
απαιτούμενες υδρορροές και να μελετηθεί τρόπος αποκατάστασηςαντικατάστασής του με κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια όψεων και
τομών πρότασης σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία να διακρίνεται η
θέση, διατομή και η ονομαστική διάμετρος, η μορφή και το υλικό των
προτεινόμενων υδρορροών .
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v. Αποξήλωση του υφιστάμενου, μη εγκεκριμένου από το ΥΠΠΟΑ
κιγκλιδώματος που παρατηρήθηκε στο όριο της οικοπεδικής έκτασης του
μουσείου και αντικατάστασή του από άλλο μεταλλικό κιγκλίδωμα
μικρότερων διατομών που να συνάδει με την φυσιογνωμία του μνημείου.
Η τροποποιημένη και συμπληρωμένη, σύμφωνα με τα παραπάνω, μελέτη σύμφωνα με
τους ανωτέρω όρους αρ. 1-9 θα υποβληθεί στην ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ χωρίς άλλη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε 33 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των
εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του
Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο
της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα
Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς αύξηση του
προϋπολογισμού της παρούσας επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
Φορέας Υλοποίησης και Φορείς Χρηματοδότησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Α. Η Βουλή των Ελλήνων (φορέας χρηματοδότησης) αναλαμβάνει:
• Την σταδιακή χρηματοδότηση του έργου, κατά το ήμισυ του συμβατικού ποσού που θα
προκύψει από την δημοπράτηση και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών
πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου.

• Την χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου μέχρι ποσού 70.500,00 €, τμηματικά με
την πορεία υλοποίησης του έργου στη βάση πιστοποιημένων λογαριασμών


Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (φορέας χρηματοδότησης) αναλαμβάνει:
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• Την σταδιακή χρηματοδότηση του έργου, κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Τεχνικού
Προγράμματος, την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων
των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση
και πληρωμή του έργου.

• Την χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου μέχρι ποσού 70.500,00 €, τμηματικά με
την πορεία υλοποίησης του έργου στην βάση πιστοποιημένων λογαριασμών

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Γ. Ο Δήμος Καρπενησίου (φορέας υλοποίησης) αναλαμβάνει:
• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
• Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών.
• Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της υπ’ αρ. -------------------------------------------------------------------------------------------απόφασης
Αθλητισμού «Έγκριση μελέτης επισκευής

του

Υπουργείου

Πολιτισμού

και

βλαβών στο χαρακτηρισμένο από το

ΥΠΠΟΑ ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο» κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Κορυσχάδων, εντός του ιστορικού τόπου του οικισμού Κορυσχάδες στον Δ.
Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας».

• Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων μελετών ,
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.

• Την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη
κατασκευής του έργου και την παραλαβή του σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία.

• Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να
είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

• Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

• Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι
την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για
τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη
λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

• Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την
Βουλή των Ελλήνων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης
ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή
ενημερωτικής πινακίδας για το έργο.

• Την αποστολή σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων αλλά &
της Περιφέρειας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την
έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά
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δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου μετά την μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης
Δ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Υπηρεσίας Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας,
αναλαμβάνει:.
• Τον ορισμό εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
• Την έγκριση των σχετικών μελετών του έργου
Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
συμφώνως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει μνημείων. Η συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, πέραν του ότι προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, είναι ουσιαστική,
λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει και της αρμοδιότητας για ζητήματα πολιτιστικού
χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 6
Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα µε την σχετική μελέτη, στο
ποσό των 141.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη
αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που
αναλογεί και αναλύεται ως ακολούθως:
Α/Α

Συνοπτική περιγραφή

Μερική Δαπάνη
(Ευρώ)

1

ΟΜΑΔΑ 1 – Προεργασίες

2

ΟΜΑΔΑ 2 – Καλύψεις – Χρωματισμοί - Μονώσεις

3

ΟΜΑΔΑ 3 – Κονιοδέματα – Σκυροδέματα

7.179,00

4

ΟΜΑΔΑ 4 – Πυρόσβεση – Η/Μ

7.200,00

4.240,00
64.659,30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

83.278,30

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%

14.990,09

Συνολική δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη

98.268,39

Απρόβλεπτα 15%

14.740,26

Σύνολο Σ1
Αναθεώρηση

113.008,65
701,02
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Σύνολο Σ2

113.709,67

ΦΠΑ 24%

27.290,33

Τελική δαπάνη Έργου

141.000,00

2. Το έργο χρηματοδοτείται
• κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων
• κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας, σύμφωνα
με την µε αριθ. …./2018 (ΑΔΑ:……………….) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Δήμο Καρπενησίου,
σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7
Λοιπές Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων
1. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς
ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των
κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και
ολοκλήρωση του έργου.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε
για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο
υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Καρπενησίου ευθύνεται κατά νόμο έναντι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Βουλής των Ελλήνων.
3. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και
για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την
κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη
παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
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4. Ο Δήμος Καρπενησίου οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία
αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη
εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν
αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του
Δήμου Καρπενησίου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από
τον Δήμο Καρπενησίου δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για
την Βουλή των Ελλήνων, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις
κατά της Βουλής των Ελλήνων και για οποιονδήποτε λόγο η Βουλή των Ελλήνων
υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Καρπενησίου, να
καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να αναζητήσει
αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Καρπενησίου δυνάμει της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
7. 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 και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 8
Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
συγκροτείται συλλογικό όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης". Η Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως
ακολούθως:

1) Από την Βουλή των Ελλήνων………………………………, …………….θα εκτελεί
και χρέη Προέδρου, αναπληρούμενη από τον/την …………
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2) Από

το

Υπουργείο

Πολιτισμού

και

………………………………………………………., αναπληρούμενη

Αθλητισμού,
από

τον/την

…………
3) Από

την

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

……………………………….,

αναπληρούμενη από τον/την…………………………………..
4) Από τον Δήμο Καρπενησίου
• ……………………………….,

αναπληρούμενη

από

αναπληρούμενη

από

τον/την…………………………………..

• ……………………………….,
τον/την…………………………………..

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο/η ………………...

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά
συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεσή τους ως προς αυτή την αλλαγή.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους
όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε
λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους την ανάγκη τροποποίησης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της ΠΣ ως προς το αντικείμενό της
και τον τρόπο υλοποίησης του έργου
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου της
και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η
Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν
το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των
συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή
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αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών
της.
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η
θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα ΠΣ
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό,
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε
από τους συμβαλλόμενους φορείς. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια
τεχνικά στελέχη των συμβαλλομένων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή
πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9
Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς
όρους της Σύμβασης. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς
το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του Έργου.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10
Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Ρήτρες

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει σε έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου
χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση
μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει
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κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της
παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11
Επίλυση διαφορών – διαφωνίες
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα προσπαθήσουν να
έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας με όλα τα δυνατά μέσα. Μετά από αποτυχία της ανωτέρω
αναφερόμενης προσπάθειας διευθέτησης, οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την
παρούσα σύμβαση θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον εγγράφως, όλοι δε οι
όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης
ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής,
οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς
την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 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.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ζητηθεί αμοιβή.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα
οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
«Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο
Κορυσχάδων»

του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

Γ 2018 Δ 2018 Α 2019 Β 2019 Γ 2019 Δ 2019 Α 2020 Β 2020 Γ 2020 Δ 2021 Α 2022

Δημοπράτηση Έργου
Υπογραφή Σύμβασης
Κατασκευή έργου
Οριστική Παραλαβή
Έργου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Ομόφωνα, 1. εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης και παραρτήματος
αυτής με την Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον
Δήμο Καρπενησίου για το έργο : "Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο
του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων», 2. εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και 3. ορίζει τα μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο της
Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:


Μαρίνα Παπαροιδάμη, υπάλληλο, της Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρώτρια την
Καρακώστα Αικατερίνη, υπάλληλο της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων»

Στην …….. σήμερα ημέρα …./…./2018, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:

1.

Η Βουλή των Ελλήνων, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα
εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα αυτής κ. Κώστα Αθανασίου

2.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα
κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών.

3.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, στη
Λεωφόρο Καλυβίων 2, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ.
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη κάτοικο Καρπενησίου.

4.

Ο Δήμος Καρπενησίου που εδρεύει στο Καρπενήσι, νόμιμα
εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Σουλιώτη κάτοικο Καρπενησίου
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:
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1.

Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/1991
(ΦΕΚ 122/Α/05-08- 1991).

2.

Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών
εν γένει έργων»

3.

Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

4.

Το Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

5.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6.

Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.

7.

Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.

Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Το 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.

10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της
Χώρας» και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’),
όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα …
14. Την υπ’ αριθμ. 15582/10034/9.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/2015) απόφαση του
Προέδρου της Βουλής για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό
Γραμματέα και τους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων
των Υπηρεσιών της Βουλής, όπως ισχύει,
15. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος» όπως τροποποιημένο ισχύει.
16. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α2) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού»
17. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
18. To Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / Α1/272598 / 33659 / 30330
/23405/6-10-2015 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
20. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5.4.2018 (ΦΕΚ/Β/1298/12-04-2018)
Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
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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.
21. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/1-06-2017 (ΦΕΚ 1921/Β΄/1-062017) ΥΑ «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6,
παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016».
22. Την υπ’ αριθ. Γ/3721/80664/ 17.01.1983 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Επιστημών (ΦΕΚ 154/Β/07.04.1983), με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με το Ν.1469/1950 το κτήριο του Δημοτικού
Σχολείου του χωριού Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας, γιατί στο κτήριο αυτό συνήλθε
στις 14 Μάη του 1944 το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της απελευθερωμένης
Ελλάδας.
23. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 244/1998 (ΦΕΚ 182/Α/30.07.1998), με το
οποίο ορίστηκε η πλησιέστερη πριν από την 28η Μαΐου Κυριακή, ως δημόσια
τοπική εορτή για το νομό Ευρυτανίας με επίκεντρο εκδηλώσεων τους
Κορυσχάδες, για την επέτειο της Σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις 14
Μαΐου 1944.
24. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2257/39535 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 915/Β/26.08.1998), χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος που χρειάζεται
ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, το χωριό
Κορυσχάδες Ν. Ευρυτανίας.
25. Το από 20/05/2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Αγράφων
για την Αναδιοργάνωση – Εκσυγχρονισμό των Μουσείων Κορυσχάδων –
Βίνιανης
και έχοντας υπόψη:

1.

Το αρ.2723/4-11-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
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2.

Την εγκεκριμένη μελέτη από το Δήμο Καρπενησίου για την εκτέλεση του έργου
«Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000,00 €

3.

Την με αρ. πρωτ. …………………………………………………..-2018 Απόφαση
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση μελέτης επισκευής
βλαβών στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠΠΟΑ ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο»
κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων, εντός του ιστορικού
τόπου του οικισμού Κορυσχάδες στον Δ. Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας».

4.

Την µε αριθ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία
εγκρίνεται η εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας του έργο με τίτλο
«Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων», με Π/Υ 70.500,00 € & την ................. Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης

5.

Την με αριθμ. πρωτ. Βουλής …………. απόφαση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων με την οποία δεσμεύεται από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού
που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της
Βουλής των Ελλήνων ποσό 70.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη
χρηματοδότηση κατά το ήμισυ του έργου “Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία
στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.

6.

Την µε αριθ. ......../2018 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι
όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και
ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .

7.

Την µε αριθμ.. ……../2018 (ΑΔΑ: ...................................) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση
του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπων µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης .
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8.

Την µε αριθμ. .........../2018 (ΑΔΑ:......................) απόφαση ελέγχου νομιμότητας
της........./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς.

9.

Την µε αριθμ. αριθμ. .........../2018 (ΑΔΑ:......................) απόφαση ελέγχου
νομιμότητας της …../2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς.

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

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα
ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω Έργου και συγκεκριμένα:



Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).



Στόχος του Έργου (άρθρο 2).



Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).



Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).



Τον φορέα Υλοποίησης και Φορείς Χρηματοδότησης του Έργου (άρθρο 5).



Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο
χρηματοδότησης του Έργου (άρθρο 6).



Λοιπές Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων (άρθρο 7).



Την κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 8).



Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9)



Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Ρήτρες (άρθρο 10)



Την επίλυση διαφορών - διαφωνίες (άρθρο 11).
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Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12).

ΑΡΘΡΟ 2
Στόχος του Έργου
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώνοντας την ιστορικότητα και την αξία των δύο Μουσείων
Εθνικής Αντίστασης στους Κορυσχάδες και την Παλαιά Βίνιανη επιθυμούν την περαιτέρω
οργάνωση και εκσυγχρονισμό τους και προς τούτο συμπράττουν για την επίτευξη του στόχου
αυτού .

ΑΡΘΡΟ 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο
του μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων” από τον Δήμο Καρπενησίου, με την
χρηματοδότηση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5) της Βουλής των Ελλήνων & της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπό την επιστημονική εποπτεία των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ
(Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς
Ελλάδας – ΥΝΜΤΕΘΚΣΤ).
Θα εκτελεστούν επισκευαστικές εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση βλαβών από
υγρασία σε δομικά και οικοδομικά στοιχεία του μνημείου. Συγκεκριμένα,:

α) Καθαρισμός, απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και αποκατάσταση με επισκευαστικά
τσιμεντοειδή κονιάματα σε όλα τα προσβαλλόμενα από υγρασία τμήματα των δομικών
μελών από εμφανές σκυρόδεμα (ανώφλια, γρηπίδες, στέγαστρα). Επιπλέον σε όλη την
εσωτερική κοίλη επιφάνεια της τσιμεντένιας οριζόντιας υδρορροής θα γίνει εφαρμογή
ινοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης και επάλειψή της τελικής
επιφάνειας με ειδικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα (γκρι χρώματος ίδιας απόχρωσης
με το υφιστάμενο) για την προστασία και στεγανοποίησή της.
β) Αποξήλωση της 1ης σειράς των κεράμων της στέγης , συμπλήρωση με τσιμεντοειδές
κονίαμα και επανατοποθέτησή τους, προς αποτροπή της εισροής ομβρίων υδάτων από
υπερχείλιση του νεροσυλλέκτη.
γ) Επισκευή, όπου απαιτείται, περιμετρικά των πρωτότυπων χυτών εκ σκυροδέματος
καμινάδων η οποία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των διαβρωμένων τμημάτων, την
αποκατάστασή τους με επισκευαστικά κονιάματα, την χρήση περιμετρικά αυτοκόλλητης

ΑΔΑ: ΩΚ0Υ7ΛΗ-Λ3Ψ

βουτιλικής ταινίας στεγανώσεως και την τελική

συνολική επικάλυψή τους με

απαλειφόμενο κονίαμα για επίτευξη ομοιομορφίας.
δ) Έλεγχος επικεράμωσης, αντικατάσταση σπασμένων κεράμων και τοποθέτηση ανά
διαστήματα κεράμων αερισμού.
ε) Επισκευή ή αντικατάσταση, όπου απαιτείται των υπαρχουσών κατακόρυφων
υδρορροών
στ) Περιμετρική σφράγιση των κουφωμάτων με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα
υψηλής αντοχής, προς αντικατάσταση των υπαρχόντων σαθρών κονιαμάτων και
στεγανωτικών υλικών από ασφαλτική μαστίχη ,αδιαβροχοποίηση των επισκευαστικών
υλικών με στεγανοποιητικό βερνίκι εμποτισμού από σιλικόνη (μη ορατό). Επιπλέον τα
κουφώματα θα ελεγχθούν για τυχόν αστοχία των ελαστικών παρεμβυσμάτων τους ή
άλλων μελών τους και θα αντικατασταθούν-επισκευαστούν όπου απαιτείται.
ζ) Έλεγχος των κλίσεων των ποδιών των κουφωμάτων ως προς την απορροή υδάτων,
αποξήλωση και επανατοποθέτηση αυτών με σωστές κλίσεις, όπου απαιτείται.

Κατά την εφαρμογή της μελέτης θα τηρηθούν οι εξής όροι που αναφέρονται αναλυτικά
στην

υπ’

αρ.

……………………………………………………………………..

σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΑ:

1. Δεν θα εφαρμοστεί η προτεινόμενη στη μελέτη αδιαβροχοποίηση της
τοιχοποιίας από λιθοδομή με βερνίκι εμποτισμού. Εμποτιστικό υλικό δύναται να
εφαρμοστεί μόνο στα τμήματα από εμφανές σκυρόδεμα.
2. Όλα τα προς εφαρμογή υλικά θα φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα
αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι τεχνικές
προδιαγραφές (τεχνικά φυλλάδια) των προς χρήση υλικών θα υποβληθούν στην
ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ ως συμπληρωματικά στοιχεία της υποβληθείσας τεχνικής
περιγραφής της μελέτης.
3. Για την επισκευή και αντικατάσταση των υδρορροών θα υποβληθούν στην
ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ κατασκευαστικά σχέδια πρότασης.
4. Το νέο υλικό πλήρωσης των αρμών συναρμογής του τετράξυλου (κάσα) των
κουφωμάτων στον κέλυφος και κυρίως στην εμφανή λιθοδομή της όψης θα
πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλα ώστε να μην επικαλύπτονται και τα τμήματα
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των πλευρικών λιθοσωμάτων και να μην διακριτοποιείται σε σχέση με την
τοιχοποιία των όψεων.
5. Διαμόρφωση σε όλα τα κουφώματα κατάλληλου νεροχύτη προς εξασφάλιση της
πλήρους απομάκρυνσης των νερών της βροχής .
6. Θα αποφραχθούν όλες οι οπές αερισμού που διαμορφώνονται επί της
τοιχοποιίας του ορόφου της κύριας όψης άνωθεν και κάτωθι κουφωμάτων του
μνημείου και θα παραμείνουν ελεύθερες

προκείμενου να αποκατασταθεί ο

ρυθμιστικός ρόλος τους.
7. Θα γίνει καθαρισμός όλων των εμφανιζόμενων μυκήτων, βρύων και άλλων
συμβιωτικών μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στην εξωτερική τοιχοποιία
του κτηρίου και κυρίως στη βάση του, με χειρονακτικά μέσα και εφαρμογή
υδροβολής χαμηλής πίεσης και τοπική σφράγιση των αρμών μεταξύ των
λιθοσωμάτων με χρήση υδραυλικών ποζολανικών κονιαμάτων και χωρίς χρήση
μαύρου τσιμέντου.
8. Επιτρέπεται αντικατάσταση κεράμων μέχρι ποσοστού 30-35%, από κεραμίδια
ιδίου υλικού, μορφής και διαστάσεων με τα υφιστάμενα. Σε περίπτωση
αναγκαιότητας εκτεταμένης αντικατάστασης, να υποβληθεί νέο αίτημα στην
ΥΝΜΤΕΘΚΣΤ.
9. Αποξήλωση του υφιστάμενου, μη εγκεκριμένου από το ΥΠΠΟΑ κιγκλιδώματος
που παρατηρήθηκε στο δυτικό όριο της οικοπεδικής έκτασης του μουσείου και
αντικατάστασή του από άλλο μεταλλικό κιγκλίδωμα, απλού σχεδίου
μικρότερων διατομών που να συνάδει με την φυσιογνωμία του μνημείου,
κατόπιν υποβολής κατασκευαστικού σχεδίου στην ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ.
10. Για την πλήρη προστασία και λειτουργική και δομική αποκατάσταση του
κτηρίου να κρίνεται ότι θα πρέπει σε δεύτερη φάση να διερευνηθούν ενδελεχώς
τα παρακάτω και να συνταχθεί και υποβληθεί στην ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ προς
έλεγχο και έγκριση, κατόπιν νέας γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου
Μνημείων Στερεάς Ελλάδας μελέτη αποκατάστασης τους:
i.

Έλεγχος λειτουργίας της Η/Μ εγκατάστασης θέρμανσης
και

διευθέτηση

και

προστασία

των

εξωτερικών

σωληνώσεων βάση των σχετικών προδιαγραφών και
προτύπων

εγκατάστασης

και

λειτουργίας

Η/Μ
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εγκαταστάσεων

.Καθώς μέρος του Η/Μ εξοπλισμού

βρίσκεται στην στέγη, πάνω από την ψευδοροφή, στην
οποία έχει παρατηρηθεί εκτεταμένη εισροή νερών και
μέρος των σωληνώσεων βρίσκεται εκτεθειμένο σε
εξωτερικές συνθήκες και μη μονωμένο κατάλληλα.
Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη κατάλληλης και τακτικής
θέρμανσης στο μνημείο είναι αναγκαία για τη σωστή
ρύθμιση του μικροκλίματος στο εσωτερικό του κελύφους
και προστασία από την συμπύκνωση και διάχυση των
υδρατμών.
ii. Έλεγχος του τρόπου αποστράγγισης (φρεάτια, χάνδακες προσροής και
απορροής) και διαμόρφωσης κλίσεων και ρύσεων απορροής του
περιμετρικού πεζοδρομίου προκειμένου να διευκολύνεται η ελεύθερη
απορροή –απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και να μην παραμένουν
στάσιμα νερά στη βάση του μνημείου.
iii. Έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού της στέγης και
ύπαρξης ή μη μεμβράνης στεγάνωσης της.
iv. Υδραυλικοί υπολογισμοί της βρεχόμενης επιφάνειας της στέγης και των
παροχών απορροής ομβρίων υδάτων Qr προς έλεγχο επάρκειας ή μη των
υφιστάμενων διατομών του τσιμεντένιου οριζοντίου νεροσυλλέκτη και
των κατακόρυφων στηλών των υδρορροών. Σε περίπτωση υπερβάσεων
και μη ικανότητας πλήρους απορροής να επαναδιαστασιολογηθούν οι
απαιτούμενες υδρορροές και να μελετηθεί τρόπος αποκατάστασηςαντικατάστασής του με κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια όψεων και
τομών πρότασης σε κατάλληλη κλίμακα στα οποία να διακρίνεται η
θέση, διατομή και η ονομαστική διάμετρος, η μορφή και το υλικό των
προτεινόμενων υδρορροών .
v. Αποξήλωση του υφιστάμενου, μη εγκεκριμένου από το ΥΠΠΟΑ
κιγκλιδώματος που παρατηρήθηκε στο όριο της οικοπεδικής έκτασης του
μουσείου και αντικατάστασή του από άλλο μεταλλικό κιγκλίδωμα
μικρότερων διατομών που να συνάδει με την φυσιογνωμία του μνημείου.
Η τροποποιημένη και συμπληρωμένη, σύμφωνα με τα παραπάνω, μελέτη σύμφωνα με
τους ανωτέρω όρους αρ. 1-9 θα υποβληθεί στην ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ χωρίς άλλη διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά
της ορίζεται σε 33 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η
εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την
Οριστική του Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του έργου, ολοκληρώνεται
το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα
Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς αύξηση
του προϋπολογισμού της παρούσας επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
Φορέας Υλοποίησης και Φορείς Χρηματοδότησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Α. Η Βουλή των Ελλήνων (φορέας χρηματοδότησης) αναλαμβάνει:
• Την σταδιακή χρηματοδότηση του έργου, κατά το ήμισυ του συμβατικού ποσού που θα
προκύψει από την δημοπράτηση και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών
πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου.

• Την χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου μέχρι ποσού 70.500,00 €, τμηματικά με
την πορεία υλοποίησης του έργου στη βάση πιστοποιημένων λογαριασμών


Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (φορέας χρηματοδότησης) αναλαμβάνει:
• Την σταδιακή χρηματοδότηση του έργου, κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Τεχνικού
Προγράμματος, την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων
των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση
και πληρωμή του έργου.
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• Την χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου μέχρι ποσού 70.500,00 €, τμηματικά με
την πορεία υλοποίησης του έργου στην βάση πιστοποιημένων λογαριασμών

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Γ. Ο Δήμος Καρπενησίου (φορέας υλοποίησης) αναλαμβάνει:
• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
• Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών.
• Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της υπ’ αρ. -------------------------------------------------------------------------------------------απόφασης
Αθλητισμού «Έγκριση μελέτης επισκευής

του

Υπουργείου

Πολιτισμού

και

βλαβών στο χαρακτηρισμένο από το

ΥΠΠΟΑ ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο» κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Κορυσχάδων, εντός του ιστορικού τόπου του οικισμού Κορυσχάδες στον Δ.
Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας».

• Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων μελετών ,
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.

• Την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη
κατασκευής του έργου και την παραλαβή του σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία.

• Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να
είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

• Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

• Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι
την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για
τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη
λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

• Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την
Βουλή των Ελλήνων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης
ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή
ενημερωτικής πινακίδας για το έργο.

• Την αποστολή σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων αλλά &
της Περιφέρειας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την
έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου μετά την μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης
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Δ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Υπηρεσίας Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας,
αναλαμβάνει:.
• Τον ορισμό εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
• Την έγκριση των σχετικών μελετών του έργου
Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
συμφώνως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει μνημείων. Η συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, πέραν του ότι προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, είναι
ουσιαστική, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει και της αρμοδιότητας για
ζητήματα πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 6
Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα µε την σχετική μελέτη, στο
ποσό των 141.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη
αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.
που αναλογεί και αναλύεται ως ακολούθως:
Α/Α

Συνοπτική περιγραφή

Μερική Δαπάνη
(Ευρώ)

1

ΟΜΑΔΑ 1 – Προεργασίες

2

ΟΜΑΔΑ 2 – Καλύψεις – Χρωματισμοί - Μονώσεις

3

ΟΜΑΔΑ 3 – Κονιοδέματα – Σκυροδέματα

7.179,00

4

ΟΜΑΔΑ 4 – Πυρόσβεση – Η/Μ

7.200,00

4.240,00
64.659,30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

83.278,30

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%

14.990,09

Συνολική δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη

98.268,39

Απρόβλεπτα 15%

14.740,26

Σύνολο Σ1
Αναθεώρηση

113.008,65
701,02

Σύνολο Σ2

113.709,67

ΦΠΑ 24%

27.290,33
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Τελική δαπάνη Έργου

141.000,00

2. Το έργο χρηματοδοτείται
• κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων
• κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας, σύμφωνα
με την µε αριθ. …./2018 (ΑΔΑ:……………….) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Δήμο Καρπενησίου,
σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7
Λοιπές Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων
1. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη
όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη
έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε
για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο
υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Καρπενησίου ευθύνεται κατά νόμο έναντι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Βουλής των Ελλήνων.
3. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και
για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την
κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη
παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
4. Ο Δήμος Καρπενησίου οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία
αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη
εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.
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5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν
αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του
Δήμου Καρπενησίου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από
τον Δήμο Καρπενησίου δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για
την Βουλή των Ελλήνων, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις
κατά της Βουλής των Ελλήνων και για οποιονδήποτε λόγο η Βουλή των Ελλήνων
υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Καρπενησίου, να
καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να αναζητήσει
αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Καρπενησίου δυνάμει της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
7. 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 και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 8
Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
συγκροτείται συλλογικό όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης". Η Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως
ακολούθως:

1) Από την Βουλή των Ελλήνων………………………………, …………….θα
εκτελεί και χρέη Προέδρου, αναπληρούμενη από τον/την …………
2) Από

το

Υπουργείο

Πολιτισμού

και

………………………………………………………., αναπληρούμενη

Αθλητισμού,
από

τον/την

…………
3) Από

την

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

……………………………….,

αναπληρούμενη από τον/την…………………………………..
4) Από τον Δήμο Καρπενησίου
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• ……………………………….,

αναπληρούμενη

από

αναπληρούμενη

από

τον/την…………………………………..

• ……………………………….,
τον/την…………………………………..

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο/η ………………...

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά
συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεσή τους ως προς αυτή την αλλαγή.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους
όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε
λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους την ανάγκη τροποποίησης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της ΠΣ ως προς το αντικείμενό της
και τον τρόπο υλοποίησης του έργου
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου της
και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η
Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν
το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των
συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών
της.
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η
θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα ΠΣ
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό,
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε
από τους συμβαλλόμενους φορείς. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια
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τεχνικά στελέχη των συμβαλλομένων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή
πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9
Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς
όρους της Σύμβασης. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς
το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του Έργου.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10
Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Ρήτρες

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει σε έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου
χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση
μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει
κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της
παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11
Επίλυση διαφορών – διαφωνίες
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα προσπαθήσουν να
έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας με όλα τα δυνατά μέσα. Μετά από αποτυχία της ανωτέρω
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αναφερόμενης προσπάθειας διευθέτησης, οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την
παρούσα σύμβαση θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον εγγράφως, όλοι δε οι
όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης
ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής,
οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς
την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 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.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ζητηθεί αμοιβή.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα
οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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