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          Στη Λαμία, σήμερα 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, 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.: 134605/ 447/ 14.06.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 4η 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 40ο 
Η.Δ.  

"Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον 
πολιτιστικό τουρισμό - υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό, τις τέχνες 
και τον τουρισμό στην περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδας" 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Λάμπρο Τσιτσάνη,  Περιφερειακό Σύμβουλο 
με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει 
τη 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». Ο 
κ. Λάμπρος Τσιτσάνης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 4η 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 & Αριστείδης Τασιός. 
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➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
Α/Α 

«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα  √ 

3 Αραβαντινού Πέγκυ  √ 3 Σύρου Ελένη  √ 

4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  

5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος  √ 

6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  

7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 

8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  

9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  

10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 

12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  

14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 

15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  

16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 

17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  

18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  

19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 

20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος  √ 

21 Παπαναστασίου Ασημίνα  √ 18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  

22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 

23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  

24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 

25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος   √ 

26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 23 8 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 11 9 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τέσσερις (34), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα 
Μπακάρα.  

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 40ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  
Φωκίδας κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
131653/531/11.06.2019  εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

 
Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: « 
Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό 
τουρισμό – υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τον τουρισμό 
στην περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδας» και παρακαλούμε για την έγκρισή του. 
 

 

 

ΑΔΑ: 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.3852/2010 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ 

 

Συμβαλλόμενοι: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

3. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 

4. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ 

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

                

  

ΑΡΘΡΟ  1 ▪ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΑΡΘΡΟ  2 ▪ ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  3 ▪ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  4 ▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  5 ▪ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΘΡΟ  6 ▪ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  7 ▪ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ  8 ▪ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ  9 ▪ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2019 

 

ΑΡΘΡΟ   1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Στην ΑΜΦΙΣΣΑ σήμερα στις                             2019, ημέρα                      οι παρακάτω φορείς,  που θα 
καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. 

Κωνσταντίνο Μπακογιάννη. 

2. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο.  

3. Ο Δήμος Δωρίδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Καπεντζώνη.  

4. Η Α.Μ.Κ.Ε. υπό μορφή Δικτύου κατ’ άρθρο 101 Ν.3852/2010 με την ονομασία «Δίκτυο για 

τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα ¨Δίκτυο Δελφών¨», που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο.  
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5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική 

Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη. 

 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει. 

• Την υπ’αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τίτλο «Έγκριση 

ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του 

Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ ́ άρθρο 101 του Ν.3852/2010» με ΑΔΑ 

ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ 

• το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” & άλλες διατάξεις», 

• το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

• Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 

• το Π.Δ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Περί Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα», 

• το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών»,  

• τη με αρ. πρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/ 

23405/06-10-2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ/706/06-10-2015), «για το διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού»,   

•  Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/ 

06.03.2017 (ΦΕΚ 901/Β/17-03-2017) Υ.Α. περί μεταβίβασης του  δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» ή «Με εντολή  Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών  Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

• το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , 

προσαρμογή στις οδηγίες 2014», 

• Την με αριθμό ……/…… ….. 2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την 

οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και 

ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

• Την με αριθμό ……/…… ….. 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, με την 

οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και 

ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

• Την με αριθμό ……/…… ….. 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδας, με την 

οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και 

ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

• Την με αριθμό 21 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Δελφών», με την οποία 

αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και ορίστηκε το 

μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

 
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι άνω προγραμματικά συμβαλλόμενοι συμφωνούν από κοινού να αναλάβουν ανάπτυξη 

προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό και στην 

υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν στην επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες στην ευρύτερη 

περιοχή των Δελφών. 

 Σκοπός αυτής της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δράσουν 

ως ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής με όχημα τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και ιδίως 

τον πολιτιστικό Τουρισμό. 

Ένα πλήθος παραγόντων (η οικονομική συγκυρία, η έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού αλλά 

και τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού κ.ά.) καθιστούν αναγκαία τη σύμπραξη περισσοτέρων του ενός 

φορέων στη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων, που από τη φύση τους απαιτούν ένα σταθερό σχήμα 

συνεργασίας, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα. 

Για τους ανωτέρω λόγους τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

100 του Ν.3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ   

 

Με βάση το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

των μερών επιμερίζονται ως εξής: 

1. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει: Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και 

εκθεσιακών του χώρων: α) Τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς» στην Άμφισσα, β) 

Την «οικία Πανουργιά» στην Άμφισσα, γ) Το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Άμφισσα, δ) το 

Ναυτικό – Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου, ε) την οικία Σικελιανού στους Δελφούς, στ) το Εθνολογικό 

– Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού (συλλογή Ηλία Δαραδήμου), ζ) το Μουσείο Ησαΐα στη Δεσφίνα, 

η) το Μουσείο Αθανασίου Διάκου στον Αθανάσιο Διάκο. Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση 

Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της 

λειτουργίας αυτών των μουσειακών χώρων. Γ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει 

πόρους, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική προβολή που 

συνδέεται με τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση 

σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον 

οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει 

ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) ο αποκριάτικος κύκλος, β) το Δελφικό Οικονομικό 

Φόρουμ, γ) ο επετειακός επαναστατικός κύκλος, δ) το Φεστιβάλ Δελφών και ε) τα «Φωκικά» – 

Εικαστικός Κύκλος. Δ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να παραχωρήσει επίσης τη λειτουργία του 

Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας. 

 
2. Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει: Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και 

εκθεσιακών του χώρων: α) ….., β) ….. Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει 

και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της λειτουργίας αυτών των 

μουσειακών χώρων. Γ. Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους, όπως 

εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους 

σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν 

και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της 

περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) το Φεστιβάλ Δελφών, και β) ο αποκριάτικος κύκλος  
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3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει πόρους, όπως εξειδικεύεται στο 

άρθρο 4 της παρούσας: α) για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 

παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να 

συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής, όπως είναι το 

Φεστιβάλ Δελφών και β) για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 
4. Το «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα "Δίκτυο Δελφών"», ως Φορέας 

Υλοποίησης, αναλαμβάνει: Α. Τη λειτουργία των μουσειακών χώρων και εκθέσεων που του 

παραχωρούν ως ανωτέρω οι δύο Δήμοι. Β. Την οργάνωση και διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης 

της ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην κείμενη νομοθεσία) σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια 

και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην 

τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) ο αποκριάτικος κύκλος, β) ο 

επετειακός επαναστατικός κύκλος, γ) το Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ, δ) το Φεστιβάλ Δελφών, ε) 

τα «Φωκικά» – Εικαστικός Κύκλος, στ) ………………… και ζ) …………. Γ. Την οργάνωση και 

διαχείριση του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης 

υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία). Δ. Την υλοποίηση των δράσεων της τουριστικής προβολής, που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης 

υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία). 

 
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει τη γενικότερη υποβοήθηση, 

ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη του εγχειρήματος της ανάπτυξης του πολιτισμού και 

του πολιτιστικού τουρισμού δια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο Νομό Φωκίδας. 

 

 

 
  ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

1. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν για 

την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ανέρχεται συνολικά για ένα (1) έτος στο ποσό των διακοσίων 

ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ ανά έτος, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως αναλύεται 

κατωτέρω. 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τον τακτικό προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας, όπως προβλέπεται στις υπ’ 

αρ. …../2019, …/2019 και …./2019 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας αντίστοιχα.  

3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων 

(45.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής: α) Φεστιβάλ Δελφών: 40.000 ευρώ και β) Τουριστική 

προβολή 5.000 ευρώ και αφορούν στην κάλυψη του κόστους αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε 

τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές 

προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές 

καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 

4. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων 

(185.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής: α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 

80.000,00 ευρώ, β) Εκδηλώσεις «Αποκριάτικου Κύκλου»: 64.000,00 ευρώ, γ) Δελφικό Οικονομικό 

Φόρουμ 6.000,00 ευρώ, δ) Εκδηλώσεις «Επαναστατικού Κύκλου»: 20.000,00 ευρώ, ε) Φεστιβάλ Δελφών: 

10.000,00 ευρώ και στ) Τουριστική προβολή 5.000,00 ευρώ, που αφορούν στην κάλυψη του κόστους των 

πάγιων αναγκών λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε τρίτους και των 

επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού, λειτουργικά 
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έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας 

και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 

5. Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης εικοσιτριών χιλιάδων (23.000,00) ευρώ 

που κατανέμονται ως εξής: α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 3.000,00 ευρώ, β) 

Φεστιβάλ Δελφών: 15.000 ευρώ,  και γ) Τουριστική προβολή 5.000 ευρώ, που αφορούν στην κάλυψη του 

κόστους των πάγιων αναγκών λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε 

τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές 

προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές 

καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 

6. Οι συμβαλλόμενοι δεν αναλαμβάνουν καμία άλλη οικονομική υποχρέωση μεταξύ τους ή έναντι άλλου 

τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πλην των περιγραφόμενων ανωτέρω στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι, για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και 

τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

7. Οι πληρωμές από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Δελφών και το Δήμο Δωρίδας προς τον 

φορέα υλοποίησης των διαφόρων δράσεων («Δίκτυο Δελφών») θα πραγματοποιούνται σε τριμηνιαίες 

ισόποσες δόσεις (με αφετηρία την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ολοκλήρωση 15 ημέρες πριν τη 

συμπλήρωση της χρονικής της διάρκειας) και αντιστοιχούν στην αποπληρωμή των αναληφθεισών με το 

παρόν υποχρεώσεων, μετά την οριστική παραλαβή του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης από την προβλεπόμενη στο άρθρο 10 της παρούσας, Επιτροπή 

Παρακολούθησης, η οποία θα βεβαιώνει το είδος των δαπανών και την ομαλή εκτέλεση του 

προγράμματος δράσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αναλύεται 

στη συνέχεια, ενώ η τελική του μορφή θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης 
κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στο πεδίο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιείται κατά περιόδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως 
κατωτέρω: 
1. Λειτουργία μουσειακών χώρων και εκθέσεων: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Επιμέρους εκδηλώσεις: κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην οποία αντιστοιχούν. 

3. Φεστιβάλ Δελφών: Ιούνιος και Ιούλιος. 

4. Εικαστικό Εργαστήρι: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

5. Τουριστική προβολή: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

6. Φόρουμ Δελφών, κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην οποία αντιστοιχούν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μονοετής, δηλαδή αρχίζει από την 

υπογραφή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη αυτής, μόνο ύστερα από νέες 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων και σχετική έγγραφη συμφωνία τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η περιοχή του Νομού Φωκίδας, 
δηλαδή των δύο Δήμων Δελφών και Δωρίδας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους 
εξής: 
1. Τον κ. Ευστάθιο Κάππο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον κ. 
Χαράλαμπο Κατσαρό. 
2. Την κ. Ελισάβετ Κοτσάνου, εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρώτρια της την κ. Παναγιώτα 
Κασούτσα. 
3. Τον κ. Κωνσταντίνο Παλασκώνη, εκπρόσωπο του Δήμου Δωρίδας, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη 
Λάιο. 
4. Τον κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπο του «Δικτύου Δελφών», με αναπληρωτή του τον κ. 
Ευάγγελο Κατσαγούνο. 
5. Την κ. Βασιλική Παπακωστοπούλου εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 
αναπληρωτή της τον κ. Ιωάννη Ανδρέου. 
 

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 
Α. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αντικειμένου, την τήρηση των όρων της και την τήρηση 

των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, καθώς και την ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας. Εισηγείται της τα 

συμβαλλόμενα μέρη κάθε αναγκαίο μέτρο και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας, ενώ 

εισηγείται τυχόν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της. Εκδίδει Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή κάθε δόσης που προβλέπεται 

στο άρθρο (4) της παρούσας και θα τυγχάνει αναλυτική ως προς τις δαπάνες που εκτελέστηκαν και την 

αντιστοιχία τους με τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και την ομαλή κατά το 

δυνατόν εκτέλεση του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος.  

Β. Συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
Γ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά όργανα 

των Συμβαλλομένων. 

 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της  Επιτροπής, θα 

καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης μέλους της. 

Συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και 

δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9  
   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ    

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 

ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις της ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης 

επιλύεται σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  
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Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη 

συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ της από την εφαρμογή της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας) 

δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης ή 

άλλο μονομελές ή συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της 

παρούσας σύμβασης ορίζεται η πόλη της Άμφισσας και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλη 

αρμόδια Δικαστήρια της Άμφισσας.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από της όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία του. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δέκα πρωτότυπα, έλαβε δε 

κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

(Τίθενται πρωτότυπες σφραγίδες-υπογραφές των συμβαλλομένων) 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης 

Περιφερειάρχης 

 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 

Δήμαρχος 

  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 

Γεώργιος Καπεντζώνης 

Δήμαρχος 

  

«Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον 

Τουρισμό στη Φωκίδα ¨ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΕΛΦΩΝ¨» 

Ευάγγελος Κατσαγούνος 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης 

Περιφερειάρχης 

 

 

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 

Γενική Γραμματέας 

  

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης,  με τίτλο  «Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και 
τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό – υποστήριξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τον τουρισμό στην 
περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδας» 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» κ. Σοφία-Ιωάννα Ντούρου. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.3852/2010 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ 

Συμβαλλόμενοι: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

3. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 

4. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ 

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

                                                   

ΑΡΘΡΟ  1 ▪ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΑΡΘΡΟ  2 ▪ ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  3 ▪ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  4 ▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  5 ▪ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΘΡΟ  6 ▪ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  7 ▪ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ  8 ▪ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ  9 ▪ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2019 

 

ΑΡΘΡΟ   1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Στην ΑΜΦΙΣΣΑ σήμερα στις                             2019, ημέρα                      οι παρακάτω φορείς,  που θα 
καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. 

Κωνσταντίνο Μπακογιάννη. 

2. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο.  

3. Ο Δήμος Δωρίδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Καπεντζώνη.  

4. Η Α.Μ.Κ.Ε. υπό μορφή Δικτύου κατ’ άρθρο 101 Ν.3852/2010 με την ονομασία «Δίκτυο για 

τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα ¨Δίκτυο Δελφών¨», που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο.  
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5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική 

Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη. 

 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει. 

• Την υπ’αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τίτλο «Έγκριση 

ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του 

Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ ́ άρθρο 101 του Ν.3852/2010» με ΑΔΑ 

ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ 

• το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” & άλλες διατάξεις», 

• το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει, 

• Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 

• το Π.Δ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Περί Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα», 

• το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών»,  

• τη με αρ. πρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/ 

23405/06-10-2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ/706/06-10-2015), «για το διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού»,   

•  Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/ 

06.03.2017 (ΦΕΚ 901/Β/17-03-2017) Υ.Α. περί μεταβίβασης του  δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» ή «Με εντολή  Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών  Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

• το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , 

προσαρμογή στις οδηγίες 2014», 

• Την με αριθμό ……/…… ….. 2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την 

οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και 

ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

• Την με αριθμό ……/…… ….. 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, με την 

οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και 

ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

• Την με αριθμό ……/…… ….. 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδας, με την 

οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και 

ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

• Την με αριθμό 21 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Δελφών», με την οποία 

αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και ορίστηκε το 

μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

 
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 

ΑΔΑ: 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ



 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι άνω προγραμματικά συμβαλλόμενοι συμφωνούν από κοινού να αναλάβουν ανάπτυξη 

προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό και στην 

υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν στην επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες στην ευρύτερη 

περιοχή των Δελφών. 

 Σκοπός αυτής της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δράσουν 

ως ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής με όχημα τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και ιδίως 

τον πολιτιστικό Τουρισμό. 

Ένα πλήθος παραγόντων (η οικονομική συγκυρία, η έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού αλλά 

και τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού κ.ά.) καθιστούν αναγκαία τη σύμπραξη περισσοτέρων του ενός 

φορέων στη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων, που από τη φύση τους απαιτούν ένα σταθερό σχήμα 

συνεργασίας, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα. 

Για τους ανωτέρω λόγους τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

100 του Ν.3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ   

 

Με βάση το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

των μερών επιμερίζονται ως εξής: 

1. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει: Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και 

εκθεσιακών του χώρων: α) Τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς» στην Άμφισσα, β) 

Την «οικία Πανουργιά» στην Άμφισσα, γ) Το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Άμφισσα, δ) το 

Ναυτικό – Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου, ε) την οικία Σικελιανού στους Δελφούς, στ) το Εθνολογικό 

– Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού (συλλογή Ηλία Δαραδήμου), ζ) το Μουσείο Ησαΐα στη Δεσφίνα, 

η) το Μουσείο Αθανασίου Διάκου στον Αθανάσιο Διάκο. Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση 

Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της 

λειτουργίας αυτών των μουσειακών χώρων. Γ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει 

πόρους, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική προβολή που 

συνδέεται με τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση 

σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον 

οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει 

ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) ο αποκριάτικος κύκλος, β) το Δελφικό Οικονομικό 

Φόρουμ, γ) ο επετειακός επαναστατικός κύκλος, δ) το Φεστιβάλ Δελφών και ε) τα «Φωκικά» – 

Εικαστικός Κύκλος. Δ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να παραχωρήσει επίσης τη λειτουργία του 

Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας. 

 
2. Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει: Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και 

εκθεσιακών του χώρων: α) ….., β) ….. Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει 

και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της λειτουργίας αυτών των 

μουσειακών χώρων. Γ. Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους, όπως 

εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους 

σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν 

και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της 

περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) το Φεστιβάλ Δελφών, και β) ο αποκριάτικος κύκλος  

 

 

ΑΔΑ: 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ



3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει πόρους, όπως εξειδικεύεται στο 

άρθρο 4 της παρούσας: α) για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 

παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να 

συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής, όπως είναι το 

Φεστιβάλ Δελφών και β) για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 
4. Το «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα "Δίκτυο Δελφών"», ως Φορέας 

Υλοποίησης, αναλαμβάνει: Α. Τη λειτουργία των μουσειακών χώρων και εκθέσεων που του 

παραχωρούν ως ανωτέρω οι δύο Δήμοι. Β. Την οργάνωση και διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης 

της ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην κείμενη νομοθεσία) σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια 

και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην 

τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) ο αποκριάτικος κύκλος, β) ο 

επετειακός επαναστατικός κύκλος, γ) το Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ, δ) το Φεστιβάλ Δελφών, ε) 

τα «Φωκικά» – Εικαστικός Κύκλος, στ) ………………… και ζ) …………. Γ. Την οργάνωση και 

διαχείριση του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης 

υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία). Δ. Την υλοποίηση των δράσεων της τουριστικής προβολής, που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης 

υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία). 

 
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει τη γενικότερη υποβοήθηση, 

ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη του εγχειρήματος της ανάπτυξης του πολιτισμού και 

του πολιτιστικού τουρισμού δια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο Νομό Φωκίδας. 

 
  ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

1. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν για 

την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ανέρχεται συνολικά για ένα (1) έτος στο ποσό των διακοσίων 

ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ ανά έτος, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως αναλύεται 

κατωτέρω. 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τον τακτικό προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας, όπως προβλέπεται στις υπ’ 

αρ. …../2019, …/2019 και …./2019 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας αντίστοιχα.  

3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων 

(45.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής: α) Φεστιβάλ Δελφών: 40.000 ευρώ και β) Τουριστική 

προβολή 5.000 ευρώ και αφορούν στην κάλυψη του κόστους αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε 

τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές 

προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές 

καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 

4. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων 

(185.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής: α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 

80.000,00 ευρώ, β) Εκδηλώσεις «Αποκριάτικου Κύκλου»: 64.000,00 ευρώ, γ) Δελφικό Οικονομικό 

Φόρουμ 6.000,00 ευρώ, δ) Εκδηλώσεις «Επαναστατικού Κύκλου»: 20.000,00 ευρώ, ε) Φεστιβάλ Δελφών: 

10.000,00 ευρώ και στ) Τουριστική προβολή 5.000,00 ευρώ, που αφορούν στην κάλυψη του κόστους των 

πάγιων αναγκών λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε τρίτους και των 

επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού, λειτουργικά 

έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας 

και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 
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5. Ο Δήμος Δωρίδας αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης εικοσιτριών χιλιάδων (23.000,00) ευρώ 

που κατανέμονται ως εξής: α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 3.000,00 ευρώ, β) 

Φεστιβάλ Δελφών: 15.000 ευρώ,  και γ) Τουριστική προβολή 5.000 ευρώ, που αφορούν στην κάλυψη του 

κόστους των πάγιων αναγκών λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε 

τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές 

προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές 

καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 

6. Οι συμβαλλόμενοι δεν αναλαμβάνουν καμία άλλη οικονομική υποχρέωση μεταξύ τους ή έναντι άλλου 

τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πλην των περιγραφόμενων ανωτέρω στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι, για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και 

τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

7. Οι πληρωμές από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Δελφών και το Δήμο Δωρίδας προς τον 

φορέα υλοποίησης των διαφόρων δράσεων («Δίκτυο Δελφών») θα πραγματοποιούνται σε τριμηνιαίες 

ισόποσες δόσεις (με αφετηρία την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ολοκλήρωση 15 ημέρες πριν τη 

συμπλήρωση της χρονικής της διάρκειας) και αντιστοιχούν στην αποπληρωμή των αναληφθεισών με το 

παρόν υποχρεώσεων, μετά την οριστική παραλαβή του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης από την προβλεπόμενη στο άρθρο 10 της παρούσας, Επιτροπή 

Παρακολούθησης, η οποία θα βεβαιώνει το είδος των δαπανών και την ομαλή εκτέλεση του 

προγράμματος δράσης.  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αναλύεται 

στη συνέχεια, ενώ η τελική του μορφή θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης 
κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στο πεδίο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιείται κατά περιόδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως 
κατωτέρω: 

1. Λειτουργία μουσειακών χώρων και εκθέσεων: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Επιμέρους εκδηλώσεις: κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην οποία αντιστοιχούν. 

3. Φεστιβάλ Δελφών: Ιούνιος και Ιούλιος. 

4. Εικαστικό Εργαστήρι: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

5. Τουριστική προβολή: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

6. Φόρουμ Δελφών, κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην οποία αντιστοιχούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μονοετής, δηλαδή αρχίζει από την 

υπογραφή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη αυτής, μόνο ύστερα από νέες 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων και σχετική έγγραφη συμφωνία τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η περιοχή του Νομού Φωκίδας, 

δηλαδή των δύο Δήμων Δελφών και Δωρίδας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΔΑ: 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ



 
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους 
εξής: 
1. Τον κ. Ευστάθιο Κάππο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον κ. 
Χαράλαμπο Κατσαρό. 
2. Την κ. Ελισάβετ Κοτσάνου, εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρώτρια της την κ. Παναγιώτα 
Κασούτσα. 
3. Τον κ. Κωνσταντίνο Παλασκώνη, εκπρόσωπο του Δήμου Δωρίδας, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη 
Λάιο. 
4. Τον κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπο του «Δικτύου Δελφών», με αναπληρωτή του τον κ. 
Ευάγγελο Κατσαγούνο. 
5. Την κ. Βασιλική Παπακωστοπούλου εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 
αναπληρωτή της τον κ. Ιωάννη Ανδρέου. 
 

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 
Α. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αντικειμένου, την τήρηση των όρων της και την τήρηση 

των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, καθώς και την ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας. Εισηγείται της τα 

συμβαλλόμενα μέρη κάθε αναγκαίο μέτρο και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας, ενώ 

εισηγείται τυχόν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της. Εκδίδει Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή κάθε δόσης που προβλέπεται 

στο άρθρο (4) της παρούσας και θα τυγχάνει αναλυτική ως προς τις δαπάνες που εκτελέστηκαν και την 

αντιστοιχία τους με τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και την ομαλή κατά το 

δυνατόν εκτέλεση του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος.  

Β. Συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
Γ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά όργανα 

των Συμβαλλομένων. 

 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της  Επιτροπής, θα 

καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης μέλους της. 

Συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και 

δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 
ΑΡΘΡΟ 9  

   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ    
 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 

ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις της ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης 

επιλύεται σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη 

συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ της από την εφαρμογή της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας) 

δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης ή 

άλλο μονομελές ή συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της 
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παρούσας σύμβασης ορίζεται η πόλη της Άμφισσας και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλη 

αρμόδια Δικαστήρια της Άμφισσας.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από της όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δέκα πρωτότυπα, έλαβε δε 

κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

(Τίθενται πρωτότυπες σφραγίδες-υπογραφές των συμβαλλομένων) 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης 

Περιφερειάρχης 

 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 

Δήμαρχος 

  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 

Γεώργιος Καπεντζώνης 

Δήμαρχος 

  

«Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον 

Τουρισμό στη Φωκίδα ¨ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΕΛΦΩΝ¨» 

Ευάγγελος Κατσαγούνος 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 

Γενική Γραμματέας 

  

 

ΑΔΑ: 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ


		2019-07-01T16:26:16+0300
	Athens




