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          Στη Λαμία, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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.: 17406/ 66 /23.01.2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 22ο 

H.Δ 
 

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Λα-
μιέων και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του 
Μουσείου Νεότερης  Ελληνικής Ιστορίας. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης  Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  

 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΔΑ: Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ



 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντου Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

18 2 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

1

2

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

10

3

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα 
άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη συνεδρίαση 
παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απόντες  κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κ. Πηνελόπη Κοντού και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης 
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»,  κ. Χαράλαμπος Γιώτης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του θέματος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση (και άρα δεν συμμετείχαν στην 
ψηφοφορία του) ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ανδρέας Τοουλιάς και η Περιφεριεακή 
Σύμβουλος κ. Μαρία Αναγνώστου,  
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 22ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 18046/259/23.01.2020  εισήγησή του και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

ΑΔΑ: Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ



 
Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»], και 

συγκεκριμένα του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.8 παρ.9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 

Α΄85/11.04.2012) και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017), με το  άρθρο 

179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και με το 96 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50 Α/26.03.19). 

2.- Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 243/23.07.2018 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 

[«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»]  και του «Πολεμικού Μουσείου», για την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας, 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση 

του 1821, και στις 22.08.208 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή του Μνημονίου.  

3.- Επειδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας με τον 

Δήμο Λαμιέων και τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου για τη λειτουργία του 

Μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, προκειμένου: 

(α) Το συγκεκριμένο Μουσείο να συνθέσει την παρουσία του και με τις υπόλοιπες 

πολιτισμικές δράσεις και Μουσειακές υποδομές του Δήμου Λαμιέων, είτε έχουν σχέση με την 

Εθνική Αντίσταση είτε έχουν σχέση με την Λαογραφία και τα Εικαστικά, για να συμβάλλουν στην 

πλήρη αποτύπωση της Σύγχρονης Ιστορίας του τόπου. 

(β) Να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο διαθέτει ο Δήμος Λαμιέων, τόσο 

με τη λειτουργία του Καινοτομικού Μουσείου Θερμοπυλών όσο και με τη λειτουργία του 

Λαογραφικού Μουσείου, αλλά και της Δημοτικής Πινακοθήκης από τον Δήμο και από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων,  

(γ)  Να επιτευχθεί η καλύτερη  οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας στην Λαμία, για το κοινό και ιδιαίτερα τους μαθητές, με στόχο την ανάπτυξη 

του τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω πράξεων και προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας, 

με συμμετοχή των πολιτών και φορέων 

(δ) Να εκμεταλλευτεί τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 1821, που 

έχουν επίκεντρο τη Λαμία, έτσι ώστε η κλιμάκωση των εκδηλώσεων να αναδείξει αυτόν καθ' 

αυτόν το χαρακτήρα του Μουσείου. 

4.- το γεγονός ότι η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων», ενέκρινε τη 

σχετική προγραμματική σύμβαση με την υπ.αριθ.44/2019 απόφασή της [ΑΔΑ: ΨΩΜΧΟΕΦΖ-

ΠΥΛ]  

5. το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, ενέκρινε τη σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με την υπ. αριθμ.504/2019 απόφαση  

 Κατόπιν των ανωτέρω   

 

 

ΑΔΑ: Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την λήψη απόφασης για: 

1/ Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα, 

του Δήμου Λαμιέων, και της «Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων». 

2/ Την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης. 

3/ Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
  
  
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.3852/2010 

 

  

 

 

 

Οργάνωση και λειτουργία  

του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Λαμίας 

 

 

 

Συμβαλλόμενοι:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΑΔΑ: Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ



 

Στην  Λαμία σήμερα………………ημέρα……………και ώρα 11:00 π.μ οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος  Λαμιέων με έδρα την  Λαμία, που εδρεύει στην Λαμία, …………………,  Τ.Κ 

…………. με ΑΦΜ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραϊσκο. 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  που εδρεύει στην Λαμία, …………………,  Τ.Κ 

…………. με ΑΦΜ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό. 

3. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στην Λαμία, 

…………………,  Τ.Κ …………. με ΑΦΜ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Αντιπρόεδρο  του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Τζούφλα. 

Έχοντας υπόψη:  

1/ Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθο 8 

παρ. 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.04.2012), με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 

Α/31.07.2017), με το  άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/ 19.07.2018) και με το άρθρο 96 

του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50 Α/26.03.19). 

2/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 και 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3/ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

4/ Την αριθ.πρωτ.32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 

προγραμματικών συμβάσεων. 

5/ Τις διατάξεις του 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»,  

6/ Την με αριθμό 243/23-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλαδας με 

την οποία εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], 

του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας [«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»]  και του «Πολεμικού 

Μουσείου», για την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

7/  Το από 22.08.208  Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], 

του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.) και του «Πολεμικού 

Μουσείου», για την ίδρυση Μουσείου στην πόλη της Λαμίας. 

8/ Την με αριθμό ……/…… 2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με 

την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.  

ΑΔΑ: Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ



9/ Την με αριθμό ……/……2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, με 

την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.  

10/ Την με αριθμό ……/……… Απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  

Λαμιέων με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του 

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 και 

259 παρ. 7 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3345/2005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.8 παρ.9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) 

και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017), με το  άρθρο 179 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και με το 96 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50 Α/26.03.19). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, δηλαδή οι Δήμοι, οι 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και οι Περιφέρειες, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 

συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του 

άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 μεμονωμένα ή από κοινού για την μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.  

Με την υπ’ αριθμ.243/23.07.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλαδας 

εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], του 

Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας [«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»]  και του «Πολεμικού 

Μουσείου», για την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, και στις 22.08.208 

πραγματοποιήθηκε η υπογραφή του Μνημονίου. 

Προς τούτο εξελίχτηκαν οι διαδικασίες για την συγκρότηση του τη συγκέντρωση του υλικού που 

θα παρουσιαστεί, αλλά και τον τρόπο παρουσίασής του σε μισθωμένο κτήριο. Ωστόσο, για την 

καλύτερη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 

που οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 1821 έχουν επίκεντρο τη Λαμία, 

κρίνεται σκόπιμο να εμπλακεί ο Δήμος Λαμιέων και η Κοινωφελής Επιχείρησή του, έτσι ώστε η 

κλιμάκωση των εκδηλώσεων να αναδείξει αυτόν καθ' αυτόν το χαρακτήρα του Μουσείου.  

Παράλληλα η λειτουργία του Μουσείου απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο δεν διαθέτει η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ, αντίθετα, ο Δήμος Λαμιέων τόσο με τη λειτουργία του 

Καινοτομικού Μουσείου Θερμοπυλών όσο και με τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου, 

αλλά και της Δημοτικής Πινακοθήκης από τον Δήμο και από την Κοινωφελή Επιχείρηση του 

Δήμου Λαμιέων, διαθέτει προσωπικό με απόλυτη εμπειρία στην οργάνωσή του και στη 

λειτουργία του, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες.  
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Έτσι η συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων μέσα από την παρούσα προγραμματική σύμβαση αξιοποιούν 

τα μέγιστα τις δυνατότητες που έχουν οι τρεις φορείς για τη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά:  

1. Στη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση όλων εν γένει των αναγκαίων εργασιών και 

προμηθειών για την δημιουργία και λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στη 

Λαμία, σε ενοικιασμένο κτήριο, στην οδό Όθωνος στη Λαμία. 

2. Στην στελέχωση και εν γένει την λειτουργία του Μουσείου ως επισκέψιμου για το κοινό χώρου.  

3. Στον προσδιορισμό και την κάλυψη των παγίων εξόδων του, όπως αυτά συμφωνήθηκαν 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας στη Λαμίας» όπως και την οργάνωση των εκδηλώσεων από κοινού με τις 

υπόλοιπες δομές του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:  

1. Άρθρο 3 :Σκοπός της Σύμβασης  

2. Άρθρο 4 :Προϋπολογισμός  

3. Άρθρο 5 :Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  

4. Άρθρο 6 :Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης  

5. Άρθρο 7 :Πόροι & τρόπος χρηματοδότησης  

6. Άρθρο 8 :Διάρκεια & ισχύς της σύμβασης  

7. Άρθρο 9 :Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης - αρμοδιότητες  

8. Άρθρο 10 : Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες  

9. Άρθρο 11: Εκπροσώπηση 

10. Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών 

11. Άρθρο 13: Ειδικοί όροι 

12. Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της προγραμματική σύμβαση είναι η οργάνωση και η λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας στη Λαμία, η αξιοποίηση του τοπικού Μουσειακού υλικού και η λειτουργία 
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του ως επισκέψιμου χώρου για το κοινό και ιδιαίτερα τους μαθητές, με στόχο την ανάπτυξη του 

τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω πράξεων και προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας, με 

συμμετοχή των πολιτών και φορέων.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός για την Οργάνωση και Λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής 

Ιστορίας στη Λαμία, ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ). 

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και προμήθειες, 

προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση και για 

οποιοδήποτε λόγο του ανωτέρω ποσού.  

Για την λειτουργία κατ΄ έτος του Μουσείου, ο προϋπολογισμός καθορίζεται ως εξής: 

1/ Ενοίκιο 12.000,00 € 

2/ Καθαριότητα 3.000,00 € 

3/ Λογαριασμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, Φυσικό Αέριο, κ.α.) 2.000,00 € 

4/Προσωπικό λειτουργίας 14.000,00 € 

5/ Εκδηλώσεις 5.000,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουν τα εξής:  

1. Ο Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει:  

A. Να διαθέσει το κατάλληλο υπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό για την μελέτη και 

κατασκευή των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών. 

Β.  Την καθαριότητα του χώρου δια των υπηρεσιών του. 

Γ. Να προβάλλει τις δράσεις του Μουσείου στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Δ.  Να χρηματοδοτήσει μέρος του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο προηγούμενο 

άρθρο. 

Ε.  Να ορίσει μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΣΤ. Να παρακολουθεί και να ελέγχει με τα αρμόδια όργανα την υλοποίηση του προγράμματος 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:  

Α. Να χρηματοδοτήσει μέρος του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. 

Β. Να προβάλλει τις δράσεις του Μουσείου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.  

Δ. Να ορίσει μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
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Ε. Να παρακολουθεί και να ελέγχει τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση της λειτουργίας του 

Μουσείου. 

 

3. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων  αναλαμβάνει:  

Α.  Την πλήρη  οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και 

ορίζεται ως φορέας οργάνωσης και λειτουργίας του. Εγγράφει στον προϋπολογισμό της τις 

χρηματοδοτήσεις των άλλων φορέων.  

Β.  Την διάθεση του αναγκαίου υπαλληλικού και επιστημονικού δυναμικού για την 

Οργάνωση και Λειτουργία του Μουσείου. 

Γ.  Την πληρωμή του συνόλου των δαπανών που προβλέπονται στην παρούσα. 

Δ.  Την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και επισκέψεων του Μουσείου. 

Ε.  Την οργάνωση των απαραίτητων εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και την διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων.  

ΣΤ. Την συνεργασία με όλους του φορείς για την Οργάνωση και την λειτουργίας του 

Μουσείου.  

Ζ.  Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διοίκησης και Λειτουργίας του Μουσείου, 

αποτελούμενη κυρίως από άτομα με εξιδιασμένη εμπειρία αλλά και κατάρτιση, καθώς και 

ειδικούς στην οργάνωση Μουσείων, η οποία εισηγείται τις δράσεις, τον τρόπο λειτουργίας  και τις 

εκδηλώσεις του Μουσείου στο πλαίσιο της παρούσας, όπως και κάθε άλλο θέμα για την 

λειτουργία Μουσείου. 

Η.  Την αποδοχή δωρεών και χορηγιών και εν γένει εσόδων σχετικών με τους σκοπούς του 

Μουσείου. 

Θ.  Την λογιστική και ταμειακή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της παρούσας, την 

κατάρτιση συμβάσεων και την εκτέλεση προμηθειών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία 

που διέπει τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ.   

Ι.  Την κατ’ έτος κατάρτιση του προγράμματος των επισκέψεων, των δράσεων και των 

εκδηλώσεων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης και Λειτουργίας και την υποβολή για 

έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

ΙΑ.  Την κατ’ έτος σύνταξη των απολογιστικών στοιχείων των δράσεων και της λειτουργίας 

και την υποβολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της παρούσας 

περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

1. Εντός 4μήνου συμπληρώνονται οι υποδομές, έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό το Μουσείο, 

καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του και συγκροτείται η τριμελής Επιτροπή Διοίκησης και 

Λειτουργίας. 
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2. Εντός 6μήνου ολοκληρώνεται η συμπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού για την 

λειτουργία του. 

3. Εντός 6μήνου καταρτίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης φορέων με παραγωγή έντυπου και 

διαδικτυακού υλικού, όπως επίσης και ενημέρωση σχολικών μονάδων, για την λειτουργία του 

Μουσείου και καταρτίζεται πρόγραμμα επισκέψεων. 

4. Εντός 6μήνου ξεκινούν οι επισκέψεις και ενημερώσεις στο Μουσείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται ως εξής: 

1. Από τον προϋπολογισμό του Δήμου  Λαμιέων και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: ……………….. 

με αριθμό ανάληψης υποχρέωσης…………………… ΑΔΑΜ:………………..... και με ποσό  

10.000,00 ευρώ χρηματοδότηση άπαξ για την συμπλήρωση των υποδομών. 

2. Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τον Ειδικό 

Φορέα_____και ΚΑΕ ________ και με αριθμό ανάληψης υποχρέωσης _____________ 

ΑΔΑΜ:______________   με ποσό 5.000,00 ευρώ χρηματοδότηση άπαξ για την συμπλήρωση 

των υποδομών. 

3.Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: ________  με 

αριθμό ανάληψης υποχρέωσης _____________ ΑΔΑΜ: ______________  και με ποσό 

30.000,00 ευρώ χρηματοδότηση για τα ετήσια  έξοδα λειτουργίας. 

4.Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τον Ειδικό 

Φορέα_____και ΚΑΕ ________ και με αριθμό ανάληψης υποχρέωσης _____________ 

ΑΔΑΜ:______________   με ποσό 6.000,00 ευρώ χρηματοδότηση για τα ετήσια  έξοδα 

λειτουργίας. 

Εκταμίευση ποσών: Τα αναφερόμενα ποσά και ειδικά των σημείων 1 και 2 εκταμιεύονται στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Τα ποσά των σημείων 3 και 4 εκταμιεύονται σε 2 δόσεις κατ έτος. Η 1η δόση από 1- 20 

Ιανουαρίου κάθε έτους  και η Δεύτερη από 1 έως 20 Ιουλίου του αυτού έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και έχει διάρκεια έως 31-12-2024. Η παρούσα μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους 

για άλλα πέντε (5) χρόνια, μετά από σχετικό αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Λαμιέων, ήτοι μέχρι την 31/12/2029.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ 

Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από:  

α. Από τον Δήμαρχο Λαμιέων ή από Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με ειδική προς τούτο 

απόφαση του Δημάρχου.  

β. Τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ή Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίζεται με ειδική προς 

τούτο απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  

γ. Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 

κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η επίλυση κάθε 

διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 

εφαρμογής της παρούσας σύμβασης και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την παρούσα. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Ως Πρόεδρος της 

Κοινής Επιτροπής ορίζεται ο αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων. Ο Πρόεδρος έχει την 

ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και την ευθύνη 

υλοποίησης των αποφάσεων της. 

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 

της εγκαίρως με το πλέον πρόσφορο τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα 

μέλη της. Συγχρόνως με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για 

την ενημέρωση των μελών. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δύνανται να συζητηθούν, εφόσον 

αιτιολογούνται για το έκτακτο του θέματος ή εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από Εξειδικευμένη 

Επιστημονική Ομάδα που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 

από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική 

Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και 

εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του 

Μουσείου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της 

Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά 
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της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί 

στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 

εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προς αποφυγή καθυστερήσεων είναι δυνατό να διακινούνται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά να αποτυπώνονται οι απόψεις των μελών της 

Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής, μετά από παρέλευση πέντε (5) ημερών, εάν δεν υπάρχει 

αντίρρηση επί των πρακτικών, θεωρείται ότι συμφωνούν με αυτά. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς διευκόλυνση των μελών της μπορεί να συνεδριάζει 

και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης με ευθύνη του φορέα υλοποίησης. 

Η  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.  

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στην Κοινή Επιτροπή και διορισμού 

έτερου. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να γνωστοποιούν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα έτερα 

συμβαλλόμενα μέρη με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.  Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία 

της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της πλειοψηφίας των μελών αυτής. Λοιπές 

λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση 

έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να 

λύσουν τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων) εκπροσωπεί τους 

συμβαλλομένους δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 

του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
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Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

Αρμόδια δε για δικαστικές προσφυγές  θεωρούνται τα δικαστήρια της Λαμίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάστασή των φορέων από τρίτο/τους για 

την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, λύεται η παρούσα 

σύμβαση. 

13.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των φορέων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 

τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία αποφασίζουν 

σχετικά. 

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 τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 

μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

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

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση 

και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και των λοιπών συμβαλλομένων, ώστε να απαντήσει 

εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

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

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

      ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  

 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

             ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ  

 

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

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

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, 1. εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα, του Δήμου Λαμιέων, και της «Δημοτικής  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων», 2. εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 3. 
εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

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

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.3852/2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και λειτουργία  

του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Λαμίας 

 

 

 

Συμβαλλόμενοι:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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Στην  Λαμία σήμερα………………ημέρα……………και ώρα 11:00 π.μ οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος  Λαμιέων με έδρα την  Λαμία, που εδρεύει στην Λαμία, …………………,  Τ.Κ 

…………. με ΑΦΜ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραϊσκο. 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  που εδρεύει στην Λαμία, …………………,  Τ.Κ 

…………. με ΑΦΜ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό. 

3. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στην Λαμία, 

…………………,  Τ.Κ …………. με ΑΦΜ ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Αντιπρόεδρο  του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Τζούφλα. 

Έχοντας υπόψη:  

1/ Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθο 8 

παρ. 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.04.2012), με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 

Α/31.07.2017), με το  άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/ 19.07.2018) και με το άρθρο 96 

του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50 Α/26.03.19). 

2/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 και 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3/ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

4/ Την αριθ.πρωτ.32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη 

προγραμματικών συμβάσεων. 

5/ Τις διατάξεις του 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»,  

6/ Την με αριθμό 243/23-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλαδας με 

την οποία εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], 

του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας [«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»]  και του «Πολεμικού 

Μουσείου», για την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

7/  Το από 22.08.208  Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], 

του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.) και του «Πολεμικού 

Μουσείου», για την ίδρυση Μουσείου στην πόλη της Λαμίας. 

8/ Την με αριθμό ……/…… 2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με 

την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.  

9/ Την με αριθμό ……/……2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, με 

την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.  
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10/ Την με αριθμό ……/……… Απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  

Λαμιέων με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του 

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 και 

259 παρ. 7 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3345/2005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.8 παρ.9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) 

και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017), με το  άρθρο 179 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και με το 96 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50 Α/26.03.19). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, δηλαδή οι Δήμοι, οι 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και οι Περιφέρειες, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 

συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του 

άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 μεμονωμένα ή από κοινού για την μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.  

Με την υπ’ αριθμ.243/23.07.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλαδας 

εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ], του 

Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας [«Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»]  και του «Πολεμικού 

Μουσείου», για την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, και στις 22.08.208 

πραγματοποιήθηκε η υπογραφή του Μνημονίου. 

Προς τούτο εξελίχτηκαν οι διαδικασίες για την συγκρότηση του τη συγκέντρωση του υλικού που 

θα παρουσιαστεί, αλλά και τον τρόπο παρουσίασής του σε μισθωμένο κτήριο. Ωστόσο, για την 

καλύτερη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 

που οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 1821 έχουν επίκεντρο τη Λαμία, 

κρίνεται σκόπιμο να εμπλακεί ο Δήμος Λαμιέων και η Κοινωφελής Επιχείρησή του, έτσι ώστε η 

κλιμάκωση των εκδηλώσεων να αναδείξει αυτόν καθ' αυτόν το χαρακτήρα του Μουσείου.  

Παράλληλα η λειτουργία του Μουσείου απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο δεν διαθέτει η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ, αντίθετα, ο Δήμος Λαμιέων τόσο με τη λειτουργία του 

Καινοτομικού Μουσείου Θερμοπυλών όσο και με τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου, 

αλλά και της Δημοτικής Πινακοθήκης από τον Δήμο και από την Κοινωφελή Επιχείρηση του 

Δήμου Λαμιέων, διαθέτει προσωπικό με απόλυτη εμπειρία στην οργάνωσή του και στη 

λειτουργία του, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες.  

Έτσι η συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων μέσα από την παρούσα προγραμματική σύμβαση αξιοποιούν 

τα μέγιστα τις δυνατότητες που έχουν οι τρεις φορείς για τη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας.  

ΑΔΑ: Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ



 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά:  

1. Στη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση όλων εν γένει των αναγκαίων εργασιών και 

προμηθειών για την δημιουργία και λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στη 

Λαμία, σε ενοικιασμένο κτήριο, στην οδό Όθωνος στη Λαμία. 

2. Στην στελέχωση και εν γένει την λειτουργία του Μουσείου ως επισκέψιμου για το κοινό χώρου.  

3. Στον προσδιορισμό και την κάλυψη των παγίων εξόδων του, όπως αυτά συμφωνήθηκαν 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας στη Λαμίας» όπως και την οργάνωση των εκδηλώσεων από κοινού με τις 

υπόλοιπες δομές του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:  

1. Άρθρο 3 :Σκοπός της Σύμβασης  

2. Άρθρο 4 :Προϋπολογισμός  

3. Άρθρο 5 :Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  

4. Άρθρο 6 :Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης  

5. Άρθρο 7 :Πόροι & τρόπος χρηματοδότησης  

6. Άρθρο 8 :Διάρκεια & ισχύς της σύμβασης  

7. Άρθρο 9 :Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης - αρμοδιότητες  

8. Άρθρο 10 : Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες  

9. Άρθρο 11: Εκπροσώπηση 

10. Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών 

11. Άρθρο 13: Ειδικοί όροι 

12. Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της προγραμματική σύμβαση είναι η οργάνωση και η λειτουργία του Μουσείου Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας στη Λαμία, η αξιοποίηση του τοπικού Μουσειακού υλικού και η λειτουργία 

του ως επισκέψιμου χώρου για το κοινό και ιδιαίτερα τους μαθητές, με στόχο την ανάπτυξη του 

τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω πράξεων και προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας, με 

συμμετοχή των πολιτών και φορέων.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός για την Οργάνωση και Λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής 

Ιστορίας στη Λαμία, ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ). 

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και προμήθειες, 

προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση και για 

οποιοδήποτε λόγο του ανωτέρω ποσού.  

Για την λειτουργία κατ΄ έτος του Μουσείου, ο προϋπολογισμός καθορίζεται ως εξής: 

1/ Ενοίκιο 12.000,00 € 

2/ Καθαριότητα 3.000,00 € 

3/ Λογαριασμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, Φυσικό Αέριο, κ.α.) 2.000,00 € 

4/Προσωπικό λειτουργίας 14.000,00 € 

5/ Εκδηλώσεις 5.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουν τα εξής:  

1. Ο Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει:  

A. Να διαθέσει το κατάλληλο υπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό για την μελέτη και 

κατασκευή των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών. 

Β.  Την καθαριότητα του χώρου δια των υπηρεσιών του. 

Γ. Να προβάλλει τις δράσεις του Μουσείου στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Δ.  Να χρηματοδοτήσει μέρος του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο προηγούμενο 

άρθρο. 

Ε.  Να ορίσει μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΣΤ. Να παρακολουθεί και να ελέγχει με τα αρμόδια όργανα την υλοποίηση του προγράμματος 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:  

Α. Να χρηματοδοτήσει μέρος του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. 

Β. Να προβάλλει τις δράσεις του Μουσείου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.  

Δ. Να ορίσει μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Ε. Να παρακολουθεί και να ελέγχει τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση της λειτουργίας του 

Μουσείου. 

 

 

3. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων  αναλαμβάνει:  
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Α.  Την πλήρη  οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και 

ορίζεται ως φορέας οργάνωσης και λειτουργίας του. Εγγράφει στον προϋπολογισμό της τις 

χρηματοδοτήσεις των άλλων φορέων.  

Β.  Την διάθεση του αναγκαίου υπαλληλικού και επιστημονικού δυναμικού για την 

Οργάνωση και Λειτουργία του Μουσείου. 

Γ.  Την πληρωμή του συνόλου των δαπανών που προβλέπονται στην παρούσα. 

Δ.  Την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και επισκέψεων του Μουσείου. 

Ε.  Την οργάνωση των απαραίτητων εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και την διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων.  

ΣΤ. Την συνεργασία με όλους του φορείς για την Οργάνωση και την λειτουργίας του 

Μουσείου.  

Ζ.  Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διοίκησης και Λειτουργίας του Μουσείου, 

αποτελούμενη κυρίως από άτομα με εξιδιασμένη εμπειρία αλλά και κατάρτιση, καθώς και 

ειδικούς στην οργάνωση Μουσείων, η οποία εισηγείται τις δράσεις, τον τρόπο λειτουργίας  και τις 

εκδηλώσεις του Μουσείου στο πλαίσιο της παρούσας, όπως και κάθε άλλο θέμα για την 

λειτουργία Μουσείου. 

Η.  Την αποδοχή δωρεών και χορηγιών και εν γένει εσόδων σχετικών με τους σκοπούς του 

Μουσείου. 

Θ.  Την λογιστική και ταμειακή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της παρούσας, την 

κατάρτιση συμβάσεων και την εκτέλεση προμηθειών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία 

που διέπει τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ.   

Ι.  Την κατ’ έτος κατάρτιση του προγράμματος των επισκέψεων, των δράσεων και των 

εκδηλώσεων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης και Λειτουργίας και την υποβολή για 

έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

ΙΑ.  Την κατ’ έτος σύνταξη των απολογιστικών στοιχείων των δράσεων και της λειτουργίας 

και την υποβολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της παρούσας 

περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

1. Εντός 4μήνου συμπληρώνονται οι υποδομές, έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό το Μουσείο, 

καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του και συγκροτείται η τριμελής Επιτροπή Διοίκησης και 

Λειτουργίας. 

2. Εντός 6μήνου ολοκληρώνεται η συμπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού για την 

λειτουργία του. 
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3. Εντός 6μήνου καταρτίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης φορέων με παραγωγή έντυπου και 

διαδικτυακού υλικού, όπως επίσης και ενημέρωση σχολικών μονάδων, για την λειτουργία του 

Μουσείου και καταρτίζεται πρόγραμμα επισκέψεων. 

4. Εντός 6μήνου ξεκινούν οι επισκέψεις και ενημερώσεις στο Μουσείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται ως εξής: 

1. Από τον προϋπολογισμό του Δήμου  Λαμιέων και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: ……………….. 

με αριθμό ανάληψης υποχρέωσης…………………… ΑΔΑΜ:………………..... και με ποσό  

10.000,00 ευρώ χρηματοδότηση άπαξ για την συμπλήρωση των υποδομών. 

2. Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τον Ειδικό 

Φορέα_____και ΚΑΕ ________ και με αριθμό ανάληψης υποχρέωσης _____________ 

ΑΔΑΜ:______________   με ποσό 5.000,00 ευρώ χρηματοδότηση άπαξ για την συμπλήρωση 

των υποδομών. 

3.Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: ________  με 

αριθμό ανάληψης υποχρέωσης _____________ ΑΔΑΜ: ______________  και με ποσό 

30.000,00 ευρώ χρηματοδότηση για τα ετήσια  έξοδα λειτουργίας. 

4.Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τον Ειδικό 

Φορέα_____και ΚΑΕ ________ και με αριθμό ανάληψης υποχρέωσης _____________ 

ΑΔΑΜ:______________   με ποσό 6.000,00 ευρώ χρηματοδότηση για τα ετήσια  έξοδα 

λειτουργίας. 

Εκταμίευση ποσών: Τα αναφερόμενα ποσά και ειδικά των σημείων 1 και 2 εκταμιεύονται στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Τα ποσά των σημείων 3 και 4 εκταμιεύονται σε 2 δόσεις κατ έτος. Η 1η δόση από 1- 20 

Ιανουαρίου κάθε έτους  και η Δεύτερη από 1 έως 20 Ιουλίου του αυτού έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και έχει διάρκεια έως 31-12-2024. Η παρούσα μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους 

για άλλα πέντε (5) χρόνια, μετά από σχετικό αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Λαμιέων, ήτοι μέχρι την 31/12/2029.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ 

Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από:  

α. Από τον Δήμαρχο Λαμιέων ή από Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με ειδική προς τούτο 

απόφαση του Δημάρχου.  

β. Τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ή Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίζεται με ειδική προς 

τούτο απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  

γ. Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 

κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η επίλυση κάθε 

διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 

εφαρμογής της παρούσας σύμβασης και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την παρούσα. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Ως Πρόεδρος της 

Κοινής Επιτροπής ορίζεται ο αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων. Ο Πρόεδρος έχει την 

ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και την ευθύνη 

υλοποίησης των αποφάσεων της. 

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 

της εγκαίρως με το πλέον πρόσφορο τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα 

μέλη της. Συγχρόνως με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για 

την ενημέρωση των μελών. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δύνανται να συζητηθούν, εφόσον 

αιτιολογούνται για το έκτακτο του θέματος ή εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από Εξειδικευμένη 

Επιστημονική Ομάδα που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 

από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική 

Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και 

εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του 

Μουσείου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της 

Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 

από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά 

της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί 
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στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 

εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προς αποφυγή καθυστερήσεων είναι δυνατό να διακινούνται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά να αποτυπώνονται οι απόψεις των μελών της 

Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής, μετά από παρέλευση πέντε (5) ημερών, εάν δεν υπάρχει 

αντίρρηση επί των πρακτικών, θεωρείται ότι συμφωνούν με αυτά. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς διευκόλυνση των μελών της μπορεί να συνεδριάζει 

και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης με ευθύνη του φορέα υλοποίησης. 

Η  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.  

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στην Κοινή Επιτροπή και διορισμού 

έτερου. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να γνωστοποιούν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα έτερα 

συμβαλλόμενα μέρη με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.  Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία 

της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της πλειοψηφίας των μελών αυτής. Λοιπές 

λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση 

έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να 

λύσουν τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων) εκπροσωπεί τους 

συμβαλλομένους δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 

του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

Αρμόδια δε για δικαστικές προσφυγές  θεωρούνται τα δικαστήρια της Λαμίας. 

ΑΡΘΡΟ 13 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάστασή των φορέων από τρίτο/τους για 

την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, λύεται η παρούσα 

σύμβαση. 

13.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των φορέων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 

τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία αποφασίζουν 

σχετικά. 

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 τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 

μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

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

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση 

και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. 

Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και των λοιπών συμβαλλομένων, ώστε να απαντήσει 

εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης. 

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

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

      ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
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2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

             ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ  

 

 

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ  
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